




٢ ........................................................... املؤمن ال يسقط وإن اهتز / فتح اهللا گولن

٧ ............................................. العلم واإلميان متعة العقل والروح / العطري بن عزوز

١٠ ..................................... غائية الوجود يف األدب اإلسالمي / أ.د. عماد الدين خليل

١٦ ......................................... مفهوم احلياة يف القرآن الكرمي / أ.د. الشاهد البوشيخي

ال سالم مع الظلم وال إرهاب مع العدل / أ.د. حممد سعيد رمضان البوطي.................. ٢٢

٢٥ .............................................. الثقافة التساحمية لدى العثمانيني / أ.د. سعاد يلدرمي

بني الشام ومكة / جمال الحوشبي................................................................... ٣١

٣٥ ................................................................... أنا رئة عبد اهللا / أ.د. عرفان يلماز

حماور أساسية يف فهم القرآن / أ.د. علي مجعة..................................................... ٣٩

السوق / أ.د. حسن األمراين........................................................................... ٤٥

بنائية القرآن ايد دعامة من دعامات اخلتم / أ.د. أمحد عبادي............................... ٤٦

األْبُرو، فن الرسم على املاء / بريول بيجر.......................................................... ٥٢

عندما حترك الفراشة جناَحيها / صاحل آدم.......................................................... ٥٦

املسوِّف / رمضان كربنت............................................................................... ٦٢

٦٤ ............................................................ يف القلب يا حراء / عادل سعيد القدسي

EGYPT
7, el-Barameka st, off al-Tayaran st. al-Hay al-Saabi 

Nasr City-Cairo/EGYPT
Tel-Fax: +20222631551 Mobile: +20165523088

TÜRKİYE
Kısıklı Mahallesi, Meltem Sokak, No:5 

34676  Üsküdar-İstanbul/TÜRKİYE 
Phone:+90(216) 318 60 11 Fax:+90(216) 422 41 40

USA
The Light, Inc.

26 Worlds Fair Dr. Unit C Somerset,
08873 New Jersey, USA

Phone:+1 732 868 0210 Fax:+1 732 868 0211

SAUDI ARABIA 
AL Watania Distribution   الوطنية للتوزيع

P.O.BOX 8454 Riyadh  Zip Code: 11671 Saudia
Tel: +966 1 4871414

GSM: +966 504358213

SYRIA
GSM: +963 944 355675

MOROCCO
الدار البيضاء ٧٠ زنقة سجلماسة

Société Arabo-Africaine de Distribution, 
d'Edition et de Presse (Sapress)

70, rue de Sijilmassa, 20300 Casablanca / Morocco
Tel:  +212  22 24 92 00

YEMEN
 دار النشر للجامعات

الجمهورية اليمنية، صنعاء، الخط الدائري الغربي، أمام الجامعة القديمة
Tel: +967 1 440144

GSM: +967 711518611

ALGERIA
GSM: +213 770 625650

SUDAN
Tel: +249 918248388 

JORDAN
GSM: +962 776 113862

UNITED ARAB EMIRATES
دار الفقيه للنشر والتوزيع
ص.ب. 6677 أبو ظبي

Tel: +971 266 789920



إن الصـورة احلالية لألوضاع صـورة مرعبة، 
ولكّن جتاوز هذه األوضـاع وختطيها باإلميان 
واألمل والتوجه إىل اهللا ليس مستحيًال. فإن سار 
اإلنسـان حنو الشمس أو طار فإن ظله سيكون خلفه، ولكن إن 
أدار ظهره للشـمس فإنه يبقى خلف ظلـه. لذا جيب أن تكون 
عيوننا مصوبة على الـدوام إىل املنبع الالائي للضوء. أجل، إن 
كل شيء كما عرب عنه الشـاعر التركي "حممد عاكف" مرتبط 

بـ"االستناد إىل اهللا، والتوسل بالسعي، واالستسالم للحكمة".
ومما ال شـك فيه أننا نعيش أزمات حقيقية متداخلة بعضها 

يف بعـض، إال أنه ميكن جتاوزها مبعرفة أسـباا والنضال ضدها 
بإميان وعزم وأمل، وإال فإن اخليال واألوهام ستضّخم صورة هذه 
املشـاكل. كما أن السياسة إن تدخلت فيها واستغلتها فستكرب، 
وسـتبدو أكرب بكثري من حجمها احلقيقي، وتصل -نتيجة آثار 

التخريبات النفسية- إىل وضع يصعب اخلروج منه.
حنن نعيش اليـوم مرحلة من املراحل اليت يتكرر فيها التاريخ 
بعربه. فقد أحاطت بنا املآسي واملصائب والباليا من كل جانب؛ 
كالزالزل والفيضانات واحلرائـق والضغط على احلريات وكتم 
األنفـاس... ولكن رغم كل هذه املظـامل والباليا ال زلنا نرى 

المقال الرئيس

فتح اهللا گولن

﴿َوَال َتِهُنوا َوَال َتْحَزُنوا َوأَْنُتُم اَألْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني﴾(آل عمران:١٣٩)
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الساكتني والصامتني املسلويب اإلرادة اخلائفني حىت من التأوه أمام 
املصائب. ومقابل هذا نرى صنفـًا من الظاملني، يظلمون الناس 
ويغدرون م، مث يتظاهرون بالبكاء والشـكوى ليقلبوا احلقائق 
رأسـًا على عقب ويظهروا املظلومني وكأم هم الظاملون. كما 
أن هناك بعض الكتل اجلماهريية اليت نراها -ألسباب خمتلفة- غري 
متوازنـة يف تصرفاا، فهي على الـدوام غاضبة وحمتدة. وهناك 
أوساط خمتلفة كأوساط اإلدارة الفاسـدة واألوساط املتحكمة 
واألوسـاط املحرضة، واألوسـاط الالهية اليت ال يهمها شيء، 
والذين يعدون اخلداع مهارة والسـرقة شـطارة، واالنتهازيون 
الذيـن هلم نصيب عند هؤالء، والذين يتحصنون وراء حصانتهم 

القانونية، والذين يرفعون شـعار "احلق للقوة" ويستخدمونه 
حىت النهايـة، من أئمة الظلم، واملرتشـني واآلمثني 

جتارة  وشبكات  األسـلحة  وجتار  واملختلسني 
وتنظيمات  عليهـا،  واملدمنني  املخدرات 

ملعونة أخرى مل يعط هلا اسـم بعد... 
كل هذه األوسـاط تدفع اجلماهري 

الغاضبة اليت فقـدت اتزاا إىل 
مزيد من أعمال الشدة والعنف.
حزين  خريف  هناك  أجل، 
اإلنسانية  والقيم  مكان،  كل  يف 

سـقطت حتت األقدام. فال حرمة 
للفرد، وال حرمة للقيم اإلنسانية. وإذا 

ُوجد هناك بضعـة أفراد يتصرفون ببعض 
االحتـرام، فمن أجل احلصـول على أجرة 

وعلى مقابل هلذا االحترام. واجلماهري أصبحت ُتعد 
يف كل مـكان كتًال ال قيمة هلا، وحاهلا تفتت األكباد، يف 

وقـت تبذل هلا الوعود باحلصول على عمل وعلى لقمة عيش يف 
أوقات االنتخابات فقط. ولكن مل يعد أحد يصدق هذه الوعود 
لعدم حتققها.. فالعلم ال صاحب لـه... واملعرفة والعرفان وراء 
جبل قاف... الفن جمـرد حارس لأليدولوجيات... بيوت العلم 
استسلمت للتقليد... عشق احلقيقة وحب العلم والشوق للبحث 
أمور ال تسـتحق االهتمام وااللتفات إليها... أما بعض اجلهود 
املبذولة فرمبا ال تتعدى نطاق اهلواية... مؤسسـاتنا احليوية اليت 
أودْعنا فيها حاضرنا ومستقبلنا ميتة وال حياة فيها... إن استمعَت 

إىل الدعايات واالدعاءات حسـبت أننا نكفي لعوامل عدة، بينما 
تشـري احلقائق صارخة بأننا ال نكفي ملدينة صغرية. ومن الواضح 
لكل ذي عينني أن قيمنا األخالقية، والشعور باملسؤولية، والتزامنا 
باحلق وبالعدل هي دون املسـتوى العاملـي بكثري، فال جتد عند 
الكثريين منـا أي حياء أو خجل أو أي احتـرام للحق وال أي 
توقري للفكر... لقد زال منذ زمان بعيد اخلشـية من اهللا، وحس 
الفضيلة... أما احلياء من الناس فنحن اآلن نسـعى للتخلص من 
هذا الشـعور املزعج(!). لقد حتولنا إىل أكوام بشرية ال قلب هلا 
وال روح، وانعكـس هذا على وجوهنا، فلـم يبق عند معظمنا 
إحساس بالرمحة أوالشفقة، وال شـعوٌر باالحترام والتوقري. أما 
عدد الذين يعدون الدين والديانة مؤسسـة عتيقة وبالية فال 
يستهان م... املشاعر الدينية خربة يف كل مكان، 
والتدين ُمهان... الالمباالة منتشـرة وكذلك 
السـقوط األخالقي... اخليانات متداخلة 
بعضها مع البعض اآلخر يف كل جانب، 
والصرخات والتأوهات ُتسمع من 
األرواح  هذه  يف  وهناك...  هنا 
اليت فقدت مشاعرها اإلنسانية 
تـرى مجودًا يف األحاسـيس 
والعواطف وشلًال... أو معاذير 
من أمثـال "هل أنا املكلف بإنقاذ 
العامل؟" القلوب احلساسـة أصبحت 
أسريَة انفعاالا وفقدت توازا... أما عدد 
االنتهازيني الذين يقولون: "هذا هو يومنا... 
وهذا هو عهدنـا وزماننا" فليس معروفًا... واهللا 
تعاىل وحده هو الذي يعلم عدد الذين جعلوا الوصول إىل 
الثروة عن أي طريق هدف حيام. يف مقابل هذا نرى أن من يفكر 
وحيس ولو قليًال يتجرع اآلالم من أيدي أصحاب القوة الغامشة، 
ونرى أن مصري من خيدم هذه األمة هو االنسـحاق، ومصري من 
ُيخلص هلذه األمة هو الوقوع يف املصايد الشيطانية املنصوبة له يف 
كل منعطف... صحيح أن الساكتني اآلن والصامتني ال يصيبهم 
شيء، وال يقال هلم شيء، ولكن ال أحد يعرف ماذا سيأيت به الغد.
هناك شرذمة هامشـية تثري على الدوام ضجة وجلبة يف كل 
فرصة ساحنة هلا ضد اإلميان وضد اإلسالم. وهي بدرجة عدائها 





 











للدين ولإلميان تسـتهني بالرأي احلر والدميقراطية احلقة وحقوق 
اإلنسان، وتعلن احلرب على كل من خيالفها يف الرأي ويف الفكر، 
وُتدين كل من ال يشاركها وجهة نظرها، ومتّسه يف عرضه وشرفه 
بل رمبا توسلت إىل التصفية اجلسدية ملن ال تستطيع الصمود أمام 
فكره وحججه، وهناك من بينهم بعض النماذج واألفراد الذين ال 
ميلكون ذرة من شرف الفكر وعفة الروح. وال يتردد أمثال هؤالء 
القيام اليوم بتكذيب ما قالوه يف األمس، وأن يذّموا غدًا وخيسفوا 
به إىل سابع أرض َمن يصّفق له ويهتف حبياته اليوم. وإذا كانت 
هناك صفة لصيقة ؤالء من ذوي الوجهني فهي أم يطفون على 
السطح دائمًا، ويتلذذون بلدغ اآلخرين كالثعابني. أما التعصب 
الكفـري املوجود لدى بعض هؤالء فحدث عنه وال حرج، فهم 
ال يؤمنون ال باهللا تعاىل وال برسـوله ... قد عميت بصائرهم 

فهم ال يرون، وصمَّت آذام فهم ال يسمعون، ال ميلكون روحًا 
وال قلبًا، وال عقًال متدبرًا، وال حيملون وقارًا ال هللا وال لرسـوله 
. جهالتهم جهالة مركبة، فهم ال يعلمون، وال يعلمون أم ال 

يعلمون، وحيسبون أم يعلمون. 
واخلالصة أننا خائضون اليوم حىت الركب يف مجيع السلبيات 
اليت كنـا نتمىن عدم وجودها، واألنكى من هذا هو عدم وجود 
أي خـرب أو عالمة مما كنا نأمل فيه كأمة منذ سـنوات عديدة. 
وعندمـا يكون هذا هو املنظر العام فمـن الصعب احلديث عن 
األمل وعن العزمية. ولكننا كأمة جيب أن نتجاوز هذه الصعاب، 
إذ ال خيار آخر أمامنا. ألن املصائب اليت نواجهها حاليًا قد تظهر 
أمامنا يف املستقبل وقد تتضاعف، وعندها ينقلب البلد من أقصاه 
إىل أقصاه إىل ما يشبه مقربة مجاعية، وقد ُيلف عزم األمة وأملها 
مثل كفن على رأسـها، وتنقلب األار إىل "روان" والسهول 

إىل كربالء واألعداء إىل "ِشِمر"(١) والشهور إىل شهِر حمرم. وقد 
تتتابع املؤامرات الواحدة منها تلو األخرى، وحتدث حرائق كبرية 
فتحرق إىل جانب بيوتنا ومساكننا آمالنا أيضًا وخططنا وحتوهلا 
إىل رمـاد. وقد يتخلى عنا اجلميـع... أصدقاء كانوا أم أعداء، 
ونظل وحيديـن ومعزولني، بل قد ال يكتفون ذا، إذ قد نطعن 
من اخللف من قبل أشـخاص ال نتوقع منهم هذه اخليانة. أجل، 
حنـن نعيش يف هذه الظروف اليت َيطعن فيها األعداُء وجيحد فيها 
األصدقاء ويتخلون عنا متاما، فعلينا أال نستسلم أبدًا، وال ننحين، 
بـل نبقى صامدين وواقفني على أرجلنا مسـتندين يف ذلك إىل 
إمياننا وآمالنا بل مسرعني نطوي املسافات مثل جواد أصيل يغدو 

حىت النَفس األخري.
فلو وصلـت املصائب والفواجع إىل أضعـاف ما هي عليه 

حاليًا، ولو أحاط بنـا األنني والنحيب من كل جانب، ولو بلغ 
الصراخ عنان السـماء... حىت لو حتولت املآسي احلالية إىل محم 
بركانية متدفقة حنو القلوب... ولو تلّوت األمة بأمجعها من األمل 
ومن اليأس، وَرمست السـيوف أقواسـًا فوق الرؤوس املفكرة، 
ولو ُسحقت األدمغة باملطارق، وانفرد الظاملون وبقوا يف امليدان 
وساد ظلمهم كل مكان، ولو غطى اليأس األسود أفضل القلوب 
وأطهرها، ولو اارت البيوت وتقوضت العوائل وادمت... لو 
غرب القمر وانطفأت الشمس، ولو انغمرت القلوب مع األبصار 
يف ظالم دامس... ولو طغت القوة وجتربت... لو انسـحق احلق 
حتت أقداِم وعجالت القوة الغامشة... لو كشـرت القوى الظاملة 
عن أنياا، وانـزوى الضعيف يف صمـت... لو خارت قوى 
أصحـاب القلوب العاجزة عن املقاومة واحـدًا إثر آخر... لو 

سقط كل أصحاب القلوب... 
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لو حـدث كل هذا ملا كان علينا إال أن نسـتمر يف موقفنا 
ونعطيه حقه من الثبات دون أن نغري سلوكنا قيد شعرة... نقف 
يف موضعنا لنكون موضع أمل ومنبـع وقوة يلجأ إليها اجلميع، 

وحناول من جديد إشعاَل مجيع املشاعل اخلابية.
إن كان إمياننا باهللا تاّمًا فالبد أن يكون األمل والعزم شعارنا، 
وتقـدمي اخلدمة لألمة مهمتنا. جيب أن يكون توقرينا للحق تعاىل 
وأن ننذر أنفسنا إلسعاد اآلخرين بدرجة أن نفضل أن ُنْطِعم قبل 
أن َنطَعم، وأن نكسـو قبل أن ُنكَسـى فيسعد من يرى أسلوب 
حياتنا املوقوفة لآلخرين، وأمانتنا يف أداء األمانة. جيب أن نعيش 

طاهريـن ونزيهني إىل درجـة أن أي حرام أو أي أمر غري 
مشـروع ال يسـتطيع أن يلوث أحالمنا فضًال عن 

حياتنا. ومن يدري كم فقدنا وكم خسـرنا، 
وكم هبطنا من علونـا جراء بعض هذه 

التلوثات. فال يفلح قط من ال يويف حق 
موقعه وينحرف عنـه. هذا علمًا 

أننا نعد حب احليـاة أو املنافع 
الشـخصية انتحارًا فضال عن 
األهـواء الدنيوية، بل علينا أال 
عبوديتنا،  غاية  اجلنة  حىت  جنعل 

ألن علينـا أن نربط قلوبنا باهلبات 
رضاه،  لنيل  والسعي  اإلهلية  واألفضال 

واضعني سـّدًا منيعًا أمام رغباتنا وأهوائنا 
الشـخصية. نعطي -دون انتظار أي مقابل- 

وال نأخذ، بل حنسن على الدوام. وعندما ننطلق حنو 
"املحبوب" ونسلك سبيل السعداء ال ختطر أنفسنا على بالنا.

لقد اعتاد الذين نذروا أنفسـهم لسـلوك طريق السعداء -
يف املاضي واحلاضـر- أّال يطاهلم اليأس والقنـوط وأّال يهتزوا 
وال تأخذهم احلدة والغضـب حىت وإن تعرضوا من كل جانب 
ملشـاعر العداء والكره، وإن قاسوا من جحود األصدقاء ومشاتة 
األعداء، وإن أصبحوا هدفًا هلجـوم أصحاب األرواح اململوءة 
حقدًا ونفورًا... فهم ال يقابلون هذا بشـعور مقابل من العداء 
والكره، بل يدفعون السـيئة باحلسـنة وبالكلمة الطيبة وبسلوك 
اإلحسان وبالقول اللني فيقومون بذلك بإصالح مجيع السلبيات، 
ويقابلون األفكار اهلّدامة حبمالت البناء... ولو انقلب كل شيء 

يف البلـد -ال مسـح اهللا- يف يوم من األيام رأسـًا على عقب، 
وانغمرت اجلماهري يف الظالم، وتقطعت الطرق ودمت اجلسور 
فلن يضطرب هؤالء ولن يهتزوا، ألم يرون أن هذا االضطراب 
واالهتـزاز منهم يعد عدم توقري لعقيدـم وإلرادم. فبدًال من 
إظهـار دالئِل ومناظر املوت واخلراب يف جو من اليأس والقنوط 
يقومون بتحفيز مشـاعر احلياة عند اآلخرين وتنشيطها وإثارا، 

ويهتفون بكل من يستطيع السري: أن الطريق مفتوح.
إنين أعتقد بأن يد العناية ستمتد حتمًا إىل أبطال العزم والعزمية 
هؤالء، إن مل يكن اليوم فغدًا... وأن العواصف اهلوجاء اليت تقطع 
عليهم الطريق سـتهدأ وتسكن، وستذوب الثلوج وتزول، 
وسـتتحول السـهول والوديان القاحلة حوهلم منذ 

قرون إىل جنان نضرة، وسيبتسم هلم احلظ.
إن اليأس عفريت يقطع عليك الطريق، 
وفكرة العجز وانعداِم احليلة مرض قاتل 
للروح، والذين بـرزوا يف تارخينا 
املجيد برزوا ألم سـاروا بكل 
عزم وإميان. أمـا الذين تركوا 
أنفسهم ملشاعر العجز والقنوط 
فلم يقطعوا أرضًا، وال سـاروا 
مسافة، بل ضاعوا يف الطريق. فمن 
واألحاسيس،  املشـاعر  عندهم  ماتت 
ومن فقدوا قابلية احلركة لن يقطعوا طريقًا، 
والنائمون ال يسـتطيعون الوصول إىل اهلدف. 
أما الذين فقدوا عزمهم وإرادم فلن يستطيعوا البقاء 

قطعًا على أرجلهم مدة طويلة. 
واآلن إن كنا نفكر يف غدنا، ونأمل يف الوصول إىل املستقبل 
وحنـن ننبض باحلركة واحلياة، فعلينا أال ننسـى أبدًا بأن الطرق 
ُتقطع بالسـري، وأن الذرى تبلغ بالعزم واإلرادة والتخطيط. إن 
الذرى اليت تبدو مسـتحيلة الوصول، قد مت الوصول إليها مرارًا. 
وَقبَّلت القمُم الشـاهقة أقداَم العزم واإلرادة وأنارت يف أصحاا 

عزمًا جديدًا.
واحلقيقة أن من عرف طريقه يف أي عهد من العهود وعرف 
اهلدف الذي يتوجه إليه، وكان واثقًا من القوة اليت يسـتند إليها 
اسـتطاع بفضل هذا الشعور وبفضل هذه الديناميكية اليت يشعر 
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ـا يف أعماقه أن يرقى إىل هذه الـذرى ويتجاوزها فيصل إىل 
الشـاهقة مرات ومرات، وتصغر األرض حتت أقدامهم، وَتفتح 
السـماواُت صدرها لعرفام، وتقف هلم املسافاُت حتيًة وإكبارًا 
وتقف لعزمهم وجهودهم احترامًا، وتتحول العوائق واملوانع إىل 
جسـور تنقلهم إىل أهدافهم. أجل، إن الظالم يندحر دائمًا أمام 
هؤالء الشـجعان، وتنقلب املصائب إىل شآبيب رمحة وتتحول 

املشقات إىل طرق جناة، والضوائق إىل حوافز انطالق.
لو أبادوا حاضر مثل هذا الشـخص نـراه ييمم وجهه حنو 
املستقبل ويستمر يف طريقه املتوجه إىل الغد. ولو هدموا مستقبله 
أيضًا ملا تردد يف خنس جواده حنو مسـتقبل أبعد، أي ال ميلكون 
حيلة حيال أمثاله، ومل يسـتطيعوا هـذا حىت اآلن، ألنه حىت لو 
عاش هزائم، أو سقط على األرض، فإنه بفضل عزمه وإميانه وأمله 
يستمر يف وضع خطط جديدة للفوز وللنجاح وجيد فيها السلوى 
والعزاء. كما أنه عندما جيابه مبوجات من احلقد والعداء، وعندما 
تدهلـم أمامه اخلطوب، وتتكاثف الظلمات بعضها فوق بعض ال 
يسقط يف وديان اليأس والقنوط، وال يضطرب أو تز منه شعرة، 
ألنه ال ميثل األمَس فقط وال اليوَم وال الغَد، بل هو يف موقع َيسِري 
كالمه إىل األزمنة مجيعا فهـو "صاحب الوقت" و"ابن الزمان". 
يعرف إضافة إىل لغة عصره روح الدين وأسرار القرآن.. كل من 
يراه ويتلمس شـخصيته يتذكر عصر النبوة واخللفاء الراشدين، 
وهو مبشـاعره وأفكاره وبعفته ونزاهته وبوفائه وبصدقه وخلقه 
املتني يبدو كأنه صرح من اجللمود أو اجلرانيت، إن دم كل من 
حوله واار، فال يتفتت وال يسقط منه مقدار قالمة ظفر واحدة.

حنن نأمل -بفضل هذه األخالق العالية والقوية والراسخة- أن 
جتد الصدور اليت تشتكي الغربة واهلجران الشفاء والسلوان إن مل 
يكن اليوم فغدًا، وأن تستقيم أصالب أولئك الذين عاشوا منحين 
الظهـور منذ عصوٍر ظهوَرهم، ويهتفوا مؤكدين وجودهم، وأن 
حتيا األرواح اليت غشيها الظالم وتقوم بتبديد الظلمات اليت حتيط 
م وحتاصرهم، وأن يصرف اجلميع جهودًا اسـتثنائية ويقوموا 
-حتت إرشـاد املعاين املركوزة يف جذورهم وأعماق نفوسهم- 
بتجاوز مجيع العقبات فيّتحدون مع ذوام وماهيتهم ويصلون إىل 

ذروة احلظ والسعادة. 

(*) الترمجة عن التركية: أورخان حممد علي.

اهلوامش
ِشِمر بن ذي اجلوشن: قاتل سيدنا احلسني بن علي . (املترجم)  (١)
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الحمامة الَجّوالة
رفرفـي وحّلقي،
وُعشَِّك فاهجري،
واألجواَء عّطري،
واجلماَل انشري،

وآثاَر جناحيك على املسالك ارمسي،
وبوجدك احترقي واشتعلي،

والدروَب نّوري،
ونفَسِك ال حتمدي،

وتضحيَتِك إليِك ال تنسبـي،
ومنفعَتِك أبًدا ال تطلبـي...

* * *



إن احلق  قد منح اإلنسان القدرة على العلم 
واملعرفة والتمييز بني األشياء، فخلق له األدوات 
اليت يتمكن ا من حتصيل العلم واكتسابه. وبعد 
أن قدر اهللا لإلنسـان أن يكون عاقًال مميـزا عاملا خمتارا ومنحه 
أدوات العلم والتمييز، أمره أن يسـلك سـبيل العلم وأن ينتفع 
بأدوات العلم لديه، وأن ال يتبع أمرًا ال علم له به، وأنه سـيكون 
مسـؤوًال عن االحنراف. إذ ال عذر إلنسان بعد ذلك إذا سلك 
طريق الضالل، قال تعاىل: ﴿َبِل اِإلْنَساُن َعَلى َنْفِسِه َبِصَريٌة  َوَلْو 
أَْلَقى َمَعاِذيَرُه﴾(القيامة:١٤-١٥). وإذا كان احلق  هو الذي منحنا 
السمع والبصر والعقل، أفال جيدر ذا اإلنسان أن يستخدم هذه 
األدوات اليت خلقها له ربه يف معرفة خالقه  ورسوله  قبل 
أي معرفة أخرى، فيأخذ عقيدته بعلم ويقني حىت يكون من أهل 

اإلميان الراسـخ الذي ال يتزلزل، وليكون من أهل العقول الذين 
أبصروا بالعلم حقائق اإلميان باهللا ورسوله، وبذلك يتذوق ويتمتع 

حالوة العلم واإلميان؟!

العلم وصناعة اإلنسان املؤمن؟
لقـد جعل اهللا تعاىل الطريق لإلميان به وبرسـوله يأيت عن طريق 
العلـم وهو الطريق املوثوق للوصـول إىل الغاية املقصودة، قال 
احلق : ﴿َفاْعَلـْم أَنَُّه َال إَِلَه ِإالَّ اُهللا﴾(حممـد:١٩). إذن فاإلميان 
هـو املنطلق الصحيح لتصرف اإلنسـان يف هذه احلياة، املحقق 
للسـعادة يف الدنيا واآلخرة. وكل تصرف ينطلق من غري اإلميان 
ال يثمر إال الشـقاء واخلسران. وهلذا علق اهللا الفالح والفوز به، 
  وعلق اخلسران والشـقاء بفقده، كما قال تعاىل: ﴿َواْلَعْصِر

العلم واإليمان متعة العقل والروحالعلم واإليمان متعة العقل والروح
العطري بن عزوز*

قضايا فكرية
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اِلَحاِت  ِإنَّ اِإلْنَسـاَن َلِفي ُخْسـٍر  ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ْبِر﴾(العصر:١-٣). َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ

فالعلم مـن أجّل نعم اهللا تعاىل على اإلنسـان، حىت أصبح 
جزء من حياتنا اليوميـة حنتاجه يف أعمالنا، وال حديث يف هذه 
األيـام إال على التطورات التكنولوجية. وهنا يطرح السـؤال، 
إىل أي مـدى ميكن أن نقدس العلـم وحنترمه؟ هل هو مطلوب 
لذاته؟ وهل هو وسـيلة أم غايـة؟ إن الناظـر إىل واقع احلال 
سـواء يف البـالد الغربية أو العربية جيد عجبـًا؛ الناس يكاد أن 
يؤهلوا العلم، فتنة مبا وصل إليـه من تطورات مذهلة، فإن قلت 
ألحدهـم: "يقول الدين كذا وكذا"، يقاطعك قائال: "دعك من 
هذا، إن هذا أمر غيبـي". وجتـد كالما كثريا.. أما إذا قلتَ: 
"قال العلم كذا وكذا"، فيسكت متقبال كل الكالم الذي تقوله 
ويؤمن به إميانا راسـخا ال يتزعـزع. فالدين أو اإلميان يف نظره 
 . غيبـي وختّلف ورجعي، والعلـم عنده تطور وحضارة ورقيٌّ
إذن فمـا الذي حدث؟ إن هذه الفكرة وليدة سلسـلة أحداث 
تارخيية ترجع إىل القرون الوسطى، حيث كانت الكنيسة حتارب 
العلم، وحدث صراع كبري بني رجال الكنيسـة ورجال العلم، 
وانتصر رجـال العلم وكفروا بكل الغيبيات، وكان موقفهم هو 
معاداة اإلميان، كما انطلقت النهضة العلمية املعاصرة من منطلق 
مـادي صرف معاد لـكل معاين الروح، ال يقبـل غري املادي.
وحنن نعلم أن الغيبيات يف الكـون الذي حنن فيه، أكثر من 
املاديات، ولذلك انغمسـت هذه احلضارة يف املاديات، مع العلم 
أن هؤالء الغربيني استخدموا املنهج القرآين -وهو املنهج العلمي 
التجريبـي الذي أسسه علماء اإلسالم- ولكنهم سخروه يف املادة 
فقط، فبنوا اإلنسـان املادي، وغفلوا عن اجلانب املهم فيه وهو 
الروح، ونتج عن ذلك الشـقاء والفراغ الروحي وسقوط القيم 
وحتلل األسر، وزيادة األسلحة املدمرة اليت دد اإلنسانية بأكملها. 
وكل هذا من مسات هذا العصر الذي مسي بعصر التقدم العلمي.

وهكذا أصبح العلم أداة يف يد الغربيني لزعزعة اإلميان عن طريق 
إقناع الشباب بأن العلم وحده كاف للتحضر والتقدم واملدنية ومن 
مث الوصول إىل السعادة بعيدا عن قيود الدين. إذن فما مدى صحة 
هذه الرؤية، فهل صحيح أن العلم وحده كاف لسعادة اإلنسان؟

حمدودية العقل
ففي قصة موسى  داللة واضحة عن حمدودية العقل، حيث 

برهن القرآن للعقليني بالتجربة احلسية، ضعف العقل. فقد طلب 
موسى  الرؤية، وملا جتلى اهللا للجبل اهتز وكاد أن يقتلع من 
جذوره، وأغمي على عقل موسى ألنه مل يستوعب الرؤية. والتعليل 
واضـح وهو أن العقل عاجز عن الوصول إىل كثري من احلقائق، 
ا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاِتَنا َوَكلََّمُه َربُُّه َقاَل َربِّ َأِرِني  قال تعاىل: ﴿َوَلمَّ
أَْنُظْر إِلَْيَك َقاَل َلْن َتَراِني َوَلِكِن اْنُظْر إَِلى اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه 
ا َتَجلَّى َربُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّا َوَخرَّ ُموَسـى  َفَسـْوَف َتَراِني َفَلمَّ
ا َأَفاَق َقاَل ُسـبَْحاَنَك ُتْبُت إِلَْيَك َوأََنا َأوَُّل اْلُمْؤِمِننيَ﴾ َصِعًقا َفَلمَّ
(األعراف:١٤٣). وهكذا يبقى العقل دائما عاجزًا عن إدراك حقيقة 

األشياء ما مل يسـتعن بالوحي. فالعالقة بني العقل والوحي تأيت 
من خالل التعرف على كيفية تعامل العقل مع الوحي، أي كيف 
تتعـاون مصادر العلم مع بعضها  للوصول إىل احلقيقة. ويف بيان 
هـذه العالقة يقول الدكتور النجار: "إن العقل لكي يقوم بدوره 
يف تفهم الوحي البد أن يعتمد أسسـًا ديـه إىل الفهم، وهي 
أسس راجعة يف أغلبها إىل خصائص الوحي ذاته أو إىل خصائص 
العقل. واخنراُم أحد األسس يؤدي إىل خلل يف الفهم، وبالتايل إىل 

االحنراف يف فهم املراد اإلهلي".(١)
والقـرآن مل جيئ ليعلمنا العلـوم، بـل جاء ليحث العقول 
على تعلم العلـوم والنظر يف الكون واإلنسان لتنكشف األسرار 
الغامضة، على أن يتعاون الوحي مع العقل يف استقراء احلقائق من 
الكتابني. فالقرآن كالم اهللا وكتابه املسـطور، والكون خلق اهللا 

وكتابه املنظور، واحلقيقة مبثوثة فيهما.

اإلدمان على املعرفة والعلم
بقيت مسـألة مهمة وهي ملاذا بعض الناس دون غريهم، لديهم 
هوس بالعلم واإلميان وشغف بالتعمق فيهما؟ يف حني جند األغلب 
ينفرون منهما ويركنون إىل حياة اخلمول واجلهل. طبعًا اجلواب 
مسـتمد من املالحظة واسـتقراء احلال، وهو أن من تعّود على 
البحث والقراءة والتعلم وحل املسـائل والتفكر يف خملوقات اهللا 
تعـاىل املبثوثة يف هذا الكون، جيد يف نفسـه متعة وراحة يعجز 
اللسـان عن التعبري عنها، ألنه أمسـى مدمنا على املعرفة، حيس 
حبالوة اإلميان ويتمتع بالبحث العلمي. علماء األعصاب قدموا لنا 
تفسريًا منطقيًا وسهًال لتأكيد أن مثة متعة حقيقية جتتاح الدماغ، 
وُيحس ا اإلنسـان عندما يلتقط املعلومة أو يفهم شيئًا جديدًا. 
وأيضًا قدموا لنا اآللية اليت يتم ا نشوء املتعة يف الدماغ، وشبهوا 
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األمر باإلدمان على األفيون. ولذا فإن مدمين األفيون ال حيتاجون 
هذه املادة من الدماغ، ويغدون أشـخاصًا كسـولني وخاملني 
علميًا. أما تعليل اإلدمان على املعرفة فقد وصف العلماء اإلدمان 
بلغة بسـيطة، وهو االعتماد على شيء معني كمصدر للحصول 
علـى اللذة أيًا كان نوعها. وال تنشـأ احلالة إال لدى من تكرر 
استخدامه هلذا املصدر، وتعودت نفسه عليه وأحس بالفرق حني 

حرمانه منه، وهو ما ينطبق على عالقة الدماغ باملعرفة.
الباحثـون من جامعة جنويب كاليفورنيا يقولون: "إن الدماغ 
يأخـذ مكافأة ذاتية عند التقاطه معلومة جديدة أو حله ملسـألة 
ذهنية صعبة. واملكافأة هذه عبـارة عن جرعة من مادة األفيون 
تعمل على البدء بسلسـلة من التفاعالت الكيميائية السـريعة، 
وتنتج يف اية األمر دفقة من مادة طبيعية شبيهة يف مفعوهلا على 
الدماغ باألفيون"، وذلك على حد قول بروفسور العلوم العصبية 
جبامعة جنويب كاليفورنيا، الدكتور "إيرفنغ بيدرمان" الذي وضع 
فرضيتـه اجلديدة يف نتائج البحث املنشـور يف العدد األخري من 

جملة: "العلماء األمريكيون".
ويوضح قائًال: "حينما حيـاول أحدنا فهم نظرية أو معلومة 
صعبة، فاألمر غالبًا شـاق وليس جمرد مرح، لكن مبجرد فهمها 
والتقاط تلك املعلومة بشـكل سليم، ينتاب اإلنساَن شعور عارم 
بالرضا والسعادة". لذا فحاجة دماغ الواحد مّنا إىل ما يعيد اهلدوء 
والسكينة إليه أو ما نصفه بالعامية "فالن حيتاج أن يعدل دماغه" 
هي الدافع للناس كي يرفعوا إىل أقصى حد من قدرات االستيعاب 
الذهين لديهم للمعلومات واملعرفة. ويعلق الربوفسـور بيدرمان 
قائًال: "مزاجنا الذهين مفتون بتجميع املعرفة يف كل ثانية كما هو 
حال جتار القطع األثرية يف احلرص على اقتناء القدمي والقيم منها".

اإلدمان العلمي واإلدراك الذكائي
وفرضية "بيدرمان" حول اإلدمان املعريف والعلمي هلا قيمة تطورية 
قوية، ومرتبطة جدًا مبستوى اإلدراك الذكائي، وحيتاج األمر إىل 
عناصر ضاغطة بشـكل قوي، كاجلوع مثًال، كي ُيؤجل الدماغ 
رغبتـه يف البحث عن املعرفة. وعلى حـد قوله فإن نفس األمر 

ينطبق على تقدير اجلمال الفين البصري واملتعة يف التفاعل معه.
أساس الفرضية وفرضية الربوفسور "بيدرمان" مستوحاة من 
نتائج حبث مت إمهاله منذ ربع قرن حول مستقِبالت املواد األفيونية 
الطبيعية يف خاليا الدماغ، أي نقـاط جدار اخللية الدماغية اليت 

تشـبك وتعلق عليها مواد اللذة هذه، لتقوم حينها ببعث الشعور 
باللـذة يف اخلاليا الدماغية. وهذه املسـتقبالت تكثر يف اخلاليا 
الدماغيـة ملنطقة "حزمة أعصاب الطريق البصري اجلويف"، وهي 
جـزء من الدماغ معين مبالحظة وحتليـل الصور وترمجة معانيها 
للذهن وفـق آليات غاية يف التعقيد. واملسـتقبالت هذه جممعة 
ومركزة بشـدة يف خاليا احلزمة العصبية يف املناطق املعنية بفهِم 
وإدراِك معاين الصور املرسومة أو املكتوبة. وال توجد يف املناطق 
املعنية باستقبال الدماغ للصور املرئية يف أول األمر، أي إا توجد 
يف مناطق تعمل يف مراحل متقدمة من عملية التحليل الذهين ملعاين 
الصور املشـاَهدِة وحتديد مدلوالا، فال ُيثريها إال ما يسـتدعي 
التحليـل والفهم وليـس جمرد االسـتقبال األّويل املبدئي. ولذا 
فالباحثون يقولون: "كلما كثر النشـاط العصيب يف أثناء اجلهد 
للتحليل والفهم يف املنطقة الغنية مبستقبالت األفيون، كان الشعور 
باللذة أعظم عند جناحها يف الوصول إىل الفهم وحل الغموض".
ويف سلسـلة من صـور متفرقة ملناطق متنوعـة من الدماغ 
بالرنـني املغنطيسـي ملتطوعني ُعرضت عليهـم أنواع عدة من 
الصور، فَوجد فريق الربوفسـور "بيدرمان" أم فضلوا بشـدة 
الصوَر اليت أثارم بشـكل ملفت لتحليلها وفهمها، وزادت من 
نشـاط اإلفراز يف املناطق الغنية مبستقِبالت األفيون، كما الحظ 
الربوفسور "بيدرمان" أن تكرار عرض الصور اجلذابة للشخص يف 
البداية ُيؤدي إىل تدن تدرجيي يف إثارة مناطق إفراز املواد الشبيهة 
باألفيون مع تكرار العرض، وبالتايل قلـة إفراز املواد الكيميائية 

الباعثة على الشعور باللذة من فهمها.
إذن، فقراءة الكتب واإلقبال على العلم واملعرفة تعين مزيدا من 
اإلميان، ومن مث تتأكد متعة العقل والروح حيث يشـعر اإلنسان 
حبالوة اإلميان، وهذا هو السـر يف مقولة املغين اإلجنليزي الشهري 
الذي أسلم ومسي بـ"يوسف إسـالم" حينما سئل عن شعوره 
بعد إسالمه فقال: "يعجز اللسان عن وصف السعادة اليت تغمرين 

واليت طاملا حبثت عنها يف مجيع األديان". 

(*) باحث يف الدراسات اإلسالمية واإلعجاز / اجلزائر.

اهلوامش
(١) خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل، لعبد املجيد النجار، ص:٩٦.
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حتدثنـا يف حلقتني سـابقتني(١) عـن انعكاس 
املضمون الفكري لألدب اإلسـالمي على بنيته 
الفنية فيما جيعل من "اإلسالمية" مذهبًا يف األدب 
يتميز عن املذاهب األخرى، ليس يف مضامينه حسـب، وإمنا يف 
تكوينه الفين، ويسقط بالتايل مقولة البعض بأن األدب اإلسالمي 
أدب معياري، وهي اإلشكالية اليت ناقشناها يف كتاب "الغايات 
املستهدفة لألدب اإلسـالمي"(٢) يف موضوع "األدب اإلسالمي 

بني املعيار واملنهج".
يف احللقتني السابقتني تبّين كم أن الرؤية اإلسالمية لقضية القدر 
تقّدم فنًا مسرحيًا مغايرًا يف شكله ومضمونه للتراجيديا اليونانية، 
وكم أن الرؤية اإلسالمية "للواقع" بأكثر مفاهيمه عمقًا واتساعًا، 
تشـكل أدبًا يتميز يف بنيته الفنية عن سائر الواقعيات األخرى.

ويف هذه احللقة سـنقف وباإلجياز املطلوب، عند مسألة ثالثة 
وهي التصّور اإلسالمي للكون، ولغائية الوجود، وانعكاسها على 
اخلصائص الفنية لألدب اإلسالمي؛ متامًا كما أفرزت هناك -يف 
الساحة الغربية- مذهبها "الطليعي" الذي يسمى صدقًا "بالعبثي" 

أو "الالمعقول".

الطليعية ودكتاتورية العقل
تنطوي "الطليعية" علـى رؤية قامتة تقوم على االعتقاد بفوضوية 
الكون وعبث احلياة، والجدوى الكدح البشري. ومنذ البدء جند 
أنفسـنا بإزاء موقف تصّوري نقيض بالكلية ملوقف "اإلسالمية" 
القائم على الترابـط الكوين، وغائية احليـاة، وجدوى الكدح 

البشري، وعدالة املصري.
والكتاب العبثيون يشتركون مجيعًا يف اإلحلاح على الفوضى 
اليت تلف أقطار الكون األربعة.. على اجلنون الذي يضّم العامل بني 

جواحنه.. على الالمعقولية اليت تربط بني اإلنسان والكون.
إن هؤالء الكتـاب قد غدوا، يف النصـف الثاين من القرن 
املاضي، مدرسة متميزة تقوم أّول ما تقوم على القواعد اليت يتفق 
عليها هـؤالء الكتاب مجيعًا وهي الفوضى والعبث والالمعقول، 

تلك اليت وضع "ألبري كامي" حجرها األساس.
يذكر "ريتشـارد كو" يف كتابه عن "يونسـكو" كيف "أن 
كل النـزعات اليت كبحتهـا دكتاتورية العقل خالل قرنني من 
الزمان اندفعت على السـطح، وشـهد النصف األول من قرننا 
العشرين، عدة حركات ثورية كالتكعيبية واملستقبلية والسريالية 
والتعبريية والدادائية والوجودية، وكلها حركات تسعى بطرائقها 

أدب

غائية الوجود في األدب اإلسالمي

أ.د. عماد الدين خليل*

ًنا فـــي حبـــك  وذوبا . ريد. . رضـــاك أ لمعشـــوق فنيُت. نًيـــا با . وفا نفســـي نســـيُت.
. يـــا بـــؤس  نشـــد. لعالميـــن ال أ . وســـواك فـــي ا بتغـــي. . غيـــرك ال أ أذوب.

. ليـــه ال يزجـــى. . وشـــوقها إ لهـــا بـــه ال يفتـــن. ذا خيا اإلنســـانية إ
* * *
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اخلاصـة إىل إلقاء الضوء على موقف الروح اإلنسـاين يف كون 
غاب عنـه املنطق. وعندما خيتفي املنطـق ختتفي أيضًا مربرات 
الوجود. وهكذا نرى أن "يونسكو" -مثل كامي وسارتر- يرى 
يف وجودنـا حقيقة ال هي باملنطقية وال هي باملربرة، إا حقيقة، 

ولكنها حقيقة عبثية، فالوجود الذي ال يّربره منطق عبث".(٣)
وميضي "ريتشارد كو" يبني كيف سعى الطليعيون إىل إلغاء 
النظرة القدمية "الكالسيكية" إىل قواعد الكون األساسية: الزمان 
واملكان ووحدة الشخصية، وكيف أم كتبوا "دراما الساعات 
املكسورة" مبعىن أن أبطاهلم يعيشـون يف عامل توقفت ساعاته، 
وحني يفقد اإلنسـان الشـعور بالزمن، تصبح "السن" كلمة ال 
معـىن هلا، وما دمنا قد حمونا الزمن فقد حمونا "تراكم التجارب" 
اليت يأيت ا الزمن، وعلى ذلك فال معىن للقول بأن الشـيخوخة 
مثًال تأيت باحلكمة. وقوانني املكان -من ناحية أخرى- ال معىن 
هلا، فهي تعّسـفية، وغياب التتابع املنطقي يستلزم غياب وحدة 
الشـخصية، فليست الشخصية سلسلة متصلة من الصفات كما 
يزعم الكالسـيكيون، وإمنا هي حاالت دائبة التغّير يتبع بعضها 
بعضـًا، وما يقوله "أ" ميكن ببسـاطة أن يقولـه "ب" دون أن 
ينجـم عن ذلك ضرر كبري. إن "األنا" ما هي إّال انعكاس للعامل 

اخلارجي، أو قل: إن العامل الصغري هو صورة مصغرة مثالية للعامل 
الكبري. ففوضى األّول وتشتته تتبدى يف الثاين على نطاق واسع 

وليس هناك خط واضح يفصل بني االثنني".(٤)
ويبني "يونسـكو" -بعبـارة واضحة- افت الشـخصية 
اإلنسـانية، ألا ليست -بعد أن تكشـف عبث العامل- سوى 
قطعة من ماليني القطع اليت يعبث ا الكون: "إن كل شخصيايت 
على خصام مع الدنيا.. لقد غمرهم القلق التارخيي الذي يسـود 
العامل وتورطوا فيه".. "إنه عامل رهيب -يقول يونسكو- إّال أنه 
عامل ال ميكن أن يؤخذ مأخذ اجلّد، فهو يوشـك لفرط سخفه 
أن يكـون مضحكًا". ومن مث فإن رؤيـة الطليعيني هذه للعبث 
مل تتح هلم أن يطمئنوا للشـكل املسرحي العقلي "األرسططايل" 
أداة للتعبري. فاملضمون يف العمل الفين هو الذي حيّدد الشـكل، 
لذا مترد يونسـكو ورفاقه على الواقعية املسرحية ورفضوا الواقع 
املنقوص الذي تصدر عنه وتصوره وتفرضه اعتسافًا، وانصرفوا 
إىل عرض ما كان يتراءى حلّسهم الفين ووعيهم اإلنساين كواقع 
شامل، بكل ما فيه من مأساة ومن مهزلة، وكل ما فيه من عبث 

وخواء وتناقض.(٥)
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اإلحساس بالزوال يف عامل بال فضاء
والطليعيون خينقهم "إحسـاس بالـزوال، يف عامل بال فضاء من 
الضوء واللون.. إحساس يبدو الوجوُد من خالله عدمي اجلدوى، 
مسـتحيًال، بال مغزى.. وتلك هي ذروة الوعي بالعبث، حيث 
يتكشـف العامل كخيال موهوم، بعيد عن االحتمال والتصديق، 
ويبدو الواقع واللغة فيـه كما لو كانا يتفككان ويتهاويان ِقَطعًا 
متناثرة، ويفرغان من كل معىن، حبيث يبدو يف النهاية أنه ما دام 

كل شـيء قد جتّرد من األمهية، فما الذي يسع املرء أن يفعله 
إّال أن يضحك من كل شيء؟".(٦)

وللطليعيني موقف من املوت.. كلنا نعرف 
كيف أن "كامي" اعتربه السبب الرئيسي يف 

جتريد احلياة من املعىن: "ما دمنا سنموت 
فليس ألي شـيء معىن"، وارتكن 

إليه يف القول بعبثية العامل، إذ لو 
كان العامل جمديًا "فلماذا ميوت 

الناس وهم ليسوا سعداء؟".
إن "يونسكو" رائد الالمعقول، 

يقف -كبقية رفاقـه- أمام املوت 
يتأمله، وتشـيع هذه الوقفـة يف فّنه، 

علـى األخص يف "قاتل بال أجر" و"امللك 
حيتضر"، كما تشـيع يف "األيام السـعيدة" 

لصموئيـل بكت "إن املوت يثـري الرعب ال ألنه 
واقعـة فظيعة يف حّد ذاا، بـل ألنه جيعل كل احلياة اليت 

سبقته عبثًا وسخفًا، فضًال عن أنه يف حّد ذاته ال معىن له.." يقول 
يونسكو: "لقد خلقنا كي نكون خالدين ومع ذلك منوت. األمر 

خميف وال ميكن أن حيمل حممل اجلد".(٧)

العبثيون والالمعقولية بني اإلنسان والكون
ما الذي يستطيعه الفنان إزاء عامل يراه "كابوسًا ال يطاق، وشبه 
حلم خميف.. عامل يبدو أنه يف قبضة محى رهيبة.. أال نكون حمقني 
إذا ما أحسسـنا أن هذا العامل ليس لنا، إنه ليس عاملنا احلق؟ ما 

الذي يسـتطيعه الفنان إزاء عامل كهذا إال أن ميزق قناع الالواقع 
من حوله، قناع املظاهـر الذي يصطنع للعامل منطقًا، ويدعي له 
عقًال، بالرغم من كل ما يطالع العامل اإلنسان به من ال عقل وال 

منطق وال قواعد؟".(٨)
وعند "صموئيل بكت" أن اإلنسـان "أشرف ما يف الكون، 
والذي ينري حقيقتـه ليس هو الكون، ألن الكون أبكم أعمى ال 
ينطق وال يبني وال يدري من أمره شـيئًا، وإمنا جيد اإلنسـان يف 
داخل نفسـه ما يضيء له حقيقة نفسه". وتلك هي خالصة 
فلسفة "بكت" اليت يدين ا إلمام الوجودية املسيحية 
"بسكال". فعند األخري إن اإلنسان، وإن يكن 
نبتًا ضعيفًا، إال أنه نبت مفكر. وإن الكون 
إن أهلك اإلنسان، فإن اإلنسان يكون 
أشـرف ممن يهلكه، ألن اإلنسان 
يعلم أنـه ميوت، أمـا الكون 
يفعـل".(٩) ماذا  يـدري  فال 
شديد-  -بإجياز  هي  تلك 
اخلطـوط العريضـة للرؤيـة 
دورها  مارسـت  اليت  الطليعيـة 
امللحـوظ يف بناهم الفنية: فوضى تعم 
الكون والعامل، وال تدع حلركة اإلنسـان 
فيهما هدفًا حمددًا أو مصريًا معلومًا.. كون 
أنشأته الصدفة العمياء.. وعامل ال يقوم على قاعدة 
من العقـل. وإذا كان الناس طيلة تارخيهم قد اتفقوا على 
مواضعات وأخالق وقيم وتقاليـد فما ذلك إال ألم جمانني أو 
عميان، مل يروا بوضوح عبث الكون أو يعقلوا سـخف العامل. 
إذ أىن هلـم أن يصطلحوا على ما هو ثابـت يف حيام، وليس 
هناك شيء ميتلك عناصر الثبات ال الزمان وال املكان وال وحدة 
الشـخصية أو اللغة أو العادات واألعراف والتقاليد؟ مث إن العقل 
األكرب الذي ظنوا أنه يسري الكون ثبت انتفاؤه إزاء العبث الطاغي 

الذي يلف الكون وال يدع لشيء فيه أن يقّر له قرار.








 ""
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هذا هـو -إذن- املضمون الفكري للعبثيـة، وهو يف كل 
مفرداته يشـكل معادالته الفنية اليت جتعل منـه، -بإضافتها إىل 

خلفياا التصّورية- مذهبًا يف األدب:
فوضوية الكون وعبـث احلياة، والجدوى الكدح البشـري، 
والالمعقوليـة اليت تربط بني اإلنسـان والكـون، والتمرد على 
"دكتاتوريـة العقـل"، ورمبا إقصـاؤه وإلغاء النظـرة العتيقة 
"الكالسيكية" لقواعد الكون األساسية: الزمان واملكان ووحدة 
الشخصية، وتفكك هذه الشخصية.. القلق التارخيي الذي يسود 
الدنيا.. السخف والالمعىن اللذان ميسكان برقبة العامل.. اإلحساس 
بالزوال يف عـامل بال فضاء من الضوء واللـون.. اللغة املفككة 
املفرغة من أي معىن.. املوت الذي يلغي مغزى الوجود البشري.. 
األحالم والكوابيس باعتبارمها تكثيفًا ملأزق اإلنسـان ورعبه.. 
غياب األمـل يف التصاحل مع الكون.. وسـخف اّدعاء اليقني.
هذا كلـه ينعكس على أدب العبثيني، لغة وحبكة وسـردًا 
وحوارًا ومنولوجات وفضاء وشـخوصًا.. وعلى سـبيل املثال 
مل ُتتح هلم رؤيتهم للعبث أن يطمئنوا للشـكل املسرحي العقلي 
"األرسـططايل" أداة للتعبري. فاملضمون يف العمل الفين هو الذي 
حيّدد الشكل. لذا مترد "يونسكو" ورفاقه على الواقعية املسرحية، 
ورفضوا ما اعتقدوه واقعًا منقوصًا تصدر عنه وتصّوره وتفرضه 
اعتسـافًا، وانصرفوا إىل عرض ما كان يتراءى حلّسـهم الفين 
ووعيهم اإلنساين كواقع شامل بكل ما فيه من مأساة ومن مهزلة، 

وكل ما فيه من عبث وخواء وتناقض.

غائية الكون والرؤية اإلسالمية
الرؤية اإلسـالمية تبحـر باجتاه معاكس متامـًا، حيث التأكيد 
علـى غائية الكون، وجدية احلياة، وجدوى الكدح البشـري، 
والعالئق املنطقية اليت تربط بني اإلنسـان والكون، وتقدير قيمة 
"العقل" واحترام القواعد األساسـية للوجـود: الزمان واملكان 
ووحدة الشـخصية، واالعتقاد العميق باملعىن الذي يسّير العامل.. 
واإلحساس بالصريورة والدوام واالمتداد، وبقدرة اللغة الالمتناهية 
على التواصـل.. واالعتقاد بأن املوت تأكيد ملغزى احلياة وليس 

نفيًا له.. واألمل الدائم بالتحقق بالوفاق والتصاحل مع الكون.. مث 
اليقني العميق املوغل حىت النخاع بقصدية الوجود البشري على 

األرض ووظيفته الكربى.
هـذه كلها تنعكس بالضرورة على فنية األداء أو أسـلوبيته 
اإلبداعية، وعرب األجناس األدبية كافة، متامًا كما انعكست هناك 
سلبًا، ها هي ذي تنعكس ها هنا إجيابًا يف احلبكة والسرد واللغة 
واحلوار واملنولوج والشـخوص والفضاء، وسائر املفردات الفنية 

اليت تعني على بناء العمل اإلبداعي.
واآلن، فإننا لو جئنا إىل ما تلقته مكتبة األدب اإلسالمي من 
أعمال مسرحية وقصصية وروائية، فإننا ومنذ الوهلة األوىل سنلتقي 

بناًء فنيًا خيتلف يف مواصفاته األسلوبية عما قّدمه العبثيون.
وبقدر جتربيت املتواضعة يف املسرح والرواية فإنين حاولت ما 
وسـعين اجلهد أن أقّدم املعادالت الفنية للمضامني الفكرية. وقد 
وقفـت قليًال يف احللقة األوىل من هذه املقاالت عند مسـرحية 
"املأسـورون" وبنيتها الفنية املغايرة للتراجيديا اليونانية اليت امتد 

تأثريها إىل املسرح الغريب املعاصر.

رواية "السيف والكلمة"
وأريـد يف هذه احللقـة أن أقف عند رواييت األخرية "السـيف 
والكلمة" للتأشـري على مفاصلها الفنية األساسـية اليت تناقض 
معطيات العبثيني، رغم أا ترفض التشـنج على التقاليد القدمية 
للجنس الروائي، ومتارس قدرًا ملحوظًا من التجريب، لكن العربة 
يف املغزى األخري. واملغزى األخري يقـدم للقارئ معادالت فنية 

مغايرة إىل حّد كبري ملعادالت العبثيني.
كانت "اإلعصـار واملئذنة" خطوة علـى الطريق، ومعظم 
الكتاب -كما يؤكد "كولن ولسـون"- "يتعلمون من روايتهم 

األوىل أكثر مما يتعلمونه من أية رواية أخرى".(١٠)
أما هذه فإنين حاولت فيها -ما وسعين اجلهد- أن أجنز عمًال 
يضيف قيمًا فنية جديدة، وأركز على العبارة األخرية، ألن األدباء 
اإلسـالميني حباجة إىل هذه.. إىل اإلضافـة الفنية اليت ال يوليها 

الكثريون منهم -لألسف- االهتمام الكايف.
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توظيف التقنيات يف عمل فين إسالمي
حتاول الرواية توظيف الغزو املغويل لبغداد من خالل تنامي احلدث 
عـرب أربعة أصوات، وبضمائر متغايرة يغيـب فيها الراوي متامًا 
(والذي ختتبئ خلفه يف معظـم األحيان اقتحامات فجة للروائي 
نفسـه كما فعلت يف اإلعصار واملئذنة)، وذلك يف حماولة لتنفيذ 

معمار أكثر حداثة يف العمل الروائي اإلسالمي.
لقد مت كسـر حاجز الزمن وتسلسـله الرتيب، كما حيدث 
يف بعض أعمال احلداثة الروائية يف الغرب، إنه حاضر يف نسـيج 
السـرد، وليس من الضروري أن يكـون هذا احلضور كعقرب 
الساعة الذي يدور على نفسه ويظل يدور. إن الزمن الروائي يف 
"السيف والكلمة" مياثل سريورة الزمن املوضوعي يف شكل تتابع 
أفقي "وهذا مل مينع من رجوع السرد إىل املاضي، فهناك انقطاعات 
عديدة يف سـريورة السرد املسـتقيم. والرجوع إىل املاضي جاء 
وفق نسـق مزدوج، فهو إما يف شكل ذكريات يستعرضها بعض 

األبطال، أو يتولون استحضارها لتفسري سلوكهم".(١١)

توظيف الرموز
الرمز ُوظَِّف هو اآلخر يف "السيف والكلمة"، ليس رمزًا جتريديًا 
على أية حال، ولكنه مكّسـو حلمًا ودمًا. إن األبطال املحوريني 
األربعة يف الرواية هم يف حقيقتهم رموز جمسدة لقوى اإلنسان يف 
جماة املصري. شخوص تعيش احلياة وتنبض باهلم والوجع، وتأكل 
وتتنفس وتصارع وحتلم وتتعثر وتقوم العقل والروح والوجدان. 
كلهم يؤول إىل الضياع يف اية األمر، ألن املوقف األحادي قبالة 
املصري حمكـوم عليه باهلزمية، ليس بصيغة جماة غري متكافئة على 
اإلطالق، يتحكم فيها القدر خبناق اإلنسـان ويسحقه، كما هو 
احلال يف التراجيديات اليونانية "الكالسيكية"، ولكن بصيغة اختيار 
قد يكون خاطئًا، وعلى صاحبه -من مث- أن يتحمل نتائج عمله.
هذا املنظور الفين الصرف يعكس معادًال موضوعًا إسالميًا: 
حرية اإلنسان، والعدل اإلهلي املطلق الذي يرّتب األسباب على 
املسببات. إننا بأمس احلاجة إىل قيم فنية تعكس حالتنا اإلسالمية 
بكل مفرداا وحلقاا.. تعكسـها مجاليًا، وليس عرب مقوالت 

العقل اخلالص، وهذه هي مهمـة األدب. ومن هنا ميكن للمرء 
أن ُيِدين العديد من األدباء اإلسالميني الذين ال ُيوُلون اهتمامهم 
للجانب الفين، ويرمون بثقلهم صـوب املضمون. إم يف هذه 
احلالة ال يكادون يفعلون شيئًا إذا أردنا أن حناكمهم إىل مطالب 

النوع األديب وليس إىل اخلطابة أو التاريخ أو اإلعالم.
مهما يكن من أمر فإن الذي ينتصر يف "السيف والكلمة" هو 
واحد فقط من بني أربعة شخوص طوم املجاة الصعبة. ملاذا؟ 
ألنه اسـتطاع أن يتجاوز أسر األحادية وأن يتحقق إنسانيًا وفق 

مطالب الشخصانية اإلسالمية اليت نادى ا هذا الدين.
مرة أخرى حيدث هذا من خالل نبض البطل ومعاناته وتعامله 
مع املوجودات واخلربات واألشـياء واملرئيات، وليس من خالل 

جتريد ذهين صرف.

توظيف اجلغرافية والتاريخ
حاولت أيضًا أن أوظـف اجلغرافيا والتاريخ قدر ما أطيق.. لقد 
درسـت بإمعان جغرافيَة بغداد بأحيائها ودروا وجسـورها 
وأسـواقها ومدارسها ومالعبها وحوانيتها... إخل. درست أيضًا 
تاريـخ بغداد حلظة الغـزو املغويل.. عادات النـاس وتقاليدهم 
وطبائعهم وأزياءهـم وطعامهم وشـرام.. جّدهم وهزهلم.. 
خفقام االجتماعي هنا وهناك.. مل أرد -طبعًا- أن أكتب عن 
تاريخ بغداد وجغرافيتها، ولكن جعل الفضاء الروائي أكثر صدقًا 
فنيًا. كان علي أن أعرف حىت مقاالت املتصوفة، يومها، وتقاليد 

العلماء والطلبة والدارسني.
اسـتعرت من "اآلخر" بعض اخلربات الفنية. ومل ال؟ ما دام 
اهلـدف هو توظيف التقنيات إلنضاج عمل فين يطمح أن يكون 
إسالميًا؟ وميكن أن أشري هنا إىل واحدة من تلك اخلربات: ضمري 
الشـخص الثاين الذي اعتمده األديب الفرنسي املعاصر "ميشيل 
بوتـور" والذي يقول عنه إنه يؤدي دورًا سـحريًا، وإنه يدعو 

القارئ إىل املشاركة بنشاط يف حركة القصة.

الصراع بني العقل والروح
احلق أنين وجدت يف هذا الضمري ليس تنويعًا فحسـب لضمائر 
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الشـخوص يف "السـيف والكلمة"، ولكنه -فضًال عن ذلك- 
فرصة مناسبة متامًا للمناخ الدرامي واملتوّتر والسريع الذي كانت 

الشخصيات األساسية تعيشه.
سأضرب مثًال واحدًا فحسب.. منولوج يديره األب بصيغة 

الضمري املذكور:
"ذهبت إىل الكيالين على استحياء والشوق يدفعك.. أشياء 
كثرية أردت أن تفضي ا إليه.. قلبك الذي وسـع بغداد كّلها 
ينـوء اليوم موم بغداد.. ليس هّينًا أن ترى أصدقاءك وإخوانك 
يقتَّلون أو يرحلون.. ليس هّينًا أن جتتاز سوق الكتب فال جتد فيه 
شيئًا.. ال أحدًا وال حانوتًا مفتوحًا وال كتابًا.. ليس هّينًا أن ترى 
كل شيء مجيل حيترق، وكل عزيز عليك ميضغ عذابه بصمت.. 
مل يكـن هّينًا -أيضًا- أن ترى ابنك يغيب يف الدروب فال تكاد 
تلتقيـه أو تعثر عليه، وال أن تعطي ابنتك السـكني وتقول هلا: 
اقطعي احلبل الذي يشّدك إىل املحبوب.. الزمن املغويل يضرسك، 
وجناحـك يهيض فيتطاير منه الريش.. طال يوم اخلالص يا عبد 

القادر فكيف السبيل؟
"ذهبـت على عجل، جمتازًا أحيـاء البدرية واجلعفرية األقل 
زمحة، فقالوا لك: خري لك أن ترجع.. تسـاءلت ووجع القلب 
يشـّدد عليك اخلناق: ملاذا؟ قالوا: إم يسـّدون عليه الطرق.. 
صرخت: ملاذا؟ قالوا: لن يسمحوا ألحد أن يزوره أو يلتقيه بعد 
اليـوم.. صرخت كرة أخرى: ملاذا؟ مل جيبك أحد، وكان عليك 
أن تسـترجع الصرخة املدّومة يف الفضاء الذي ال شيء فيه.. إن 
تعتقلهـا يف روحك املوجعة، فها هـو ذا الفضاء الوحيد املتبّقي 

الذي لن خيترقه املغول".
لقد تعامل "املؤرخ" مع الغـزو املغويل من اخلارج، وهو ال 
يتابع الدقائق والتفاصيل، وال حياول النفاذ إىل العمق اإلنسـاين 
للواقعة التارخيية، وإمنا يكتفي برسـم اهليـاكل اخلارجية هلا، يف 
حني حنن حباجة إىل رؤية الفنان لكي نسـرب انعكاسات احلدث 
على النفس البشرية يف أزقة بغداد وُدورها وأحيائها ومساجدها 
وأسـواقها ومالعبها ومكتباا.. لقد حاولـت الرواية أن تقدم 

انطباعًا مأساويًا لالجتياح املغويل لبغداد، وأن تومض -من وراء 
احلزن واالنكسار- بسبل النهوض واخلالص.

ولقد حاولُت أن أقيم معمار الرواية وفق صيغة رباعية األدوار 
واألصـوات ينمو فيها احلدث عرب نقالت أربـع لزاوية الرؤية، 
ومن خالل فعـل وتداعيات أبطال أربعة وهم يشـاركون يف 
صناعة الوقائـع واألحداث، ويغرقون يف تيارات وعيهم الباطن، 
ويدخلون سـيًال من املنولوجات اليت تعكس رؤيتهم االنطباعية 
لتلك الوقائع واألحداث.. وهم ينطلقون منذ اللحظات األوىل، 
كل من اختياره احلر، لكي ما يلبث أن جيتاز شبكة من الدروب 
والصدمات واخلربات جياهد كي جيعل خياره قديرًا على جتاوزها 
بنجـاح. ولكنه ينهزم يف اية األمر ألنه رمى بثقله صوب نقطة 

ارتكاز واحدة يف الكينونة البشرية.
إا دراما الصراع بني العقل والروح والوجدان واجلسـد.. 
ولن ُيقدَّر ألحد فيها اخلالص إال من خالل بذل جهد اسـتثنائي 

للتحّقق بالوفاق، وذلك ما تومئ به شخصية البطل الرئيسي. 

(*) كلية اآلداب، جامعة املوصل / العراق.
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املرجع نفسه، ص:٢٣-٢٤.  (٦)

الدكتور نعيم عطية: اخلطوط العريضة يف مسرح يونسكو، جملة املسرح، القاهرة، العدد   (٧)

١١، ص:٩٥، عن يوجني يونسكو: مالحظات ومالحظات عكسية، ص:٩١.
يوجني يونسكو: ٥ مسرحيات طليعية، املقدمة، ص:٣٨-٣٩.  (٨)

جالل العشري: صمويل بكت واأليام السعيدة، جملة املسرح، القاهرة، العدد ٨، ص:١٠٤.  (٩)

فن الرواية، ترمجة حممد درويش، دار املأمون، بغداد ١٩٨٦ م، ص:٢٧٠.  (١٠)

حممد عزام، وعي العامل الروائي، احتاد الكتاب العرب، دمشـق ١٩٩٠ م، ص:١٢٢.  (١١)
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إننـا نعيش حضاريا مرحلـة يف غاية اخلطورة 
والصعوبة، نعيش مرحلة أشـار إليها رسـول 
اهللا  يف احلديث املشـهور: "ُيوشـك األمُم 
أن َتَداَعى عليكـم كما َتَداَعى األَكَلة إىل قصعتها" (رواه أبو داود). 
حديث القصعـة وحديث الغثاء على طولـه، حيدد يف احلقيقة 
مالمح الواقع، كما حيدد الـداء ويصف الدواء، وحيدد الداء يف 
الوهن ويصف الدواء يف عكسـه، وحيدد الـداء يف حب الدنيا 
ا  وكراهية املوت، وحيدد الدواء يف خالف ذلك. ويف اآلية: ﴿َأَوَلمَّ
َأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتـْم ِمْثَلْيَها ُقْلُتْم أَنَّى َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد 
أَْنُفِسـُكْم ِإنَّ اهللاَ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾(آل عمران:١٦٥)، إشارة إىل 
هذا املوضوع وإىل غريه.. وإن تسليط غري املسلمني على املسلمني 
إمنا هو مـن البالء الذي يعاقب به املسـلمون على خلل فيهم.

لقد ُأخرجت األمة إىل الناس بالقرآن الكرمي، وبه صارت خري 
أّمة أخرجت للناس، وبه كانت وحضرت يف التاريخ، وفعلت ما 

فعلت من خريات.. فهل هو اآلن يف املكان الالئق به؟

فساد التصور سبب فساد الواقع
ما سبب عدم بقاء األمة يف موقعها من الشهادة على الناس، وما 
سبب تدحرجها من موقع الشـاهد إىل موقع املشهود عليه؟ إن 
خلًال ما وقع يف الصلة بينها وبني القرآن، وهي أن أللفاظ كتاب 
اهللا  مفاهيم، وملجموع تلك املفاهيم نَسـقًا عاما ميثِّل صورة 
اإلسـالم بكاملها، وال ميكن أن يتم التمّكن من ذلك إال بدراسة 

هذه املكوِّنات لذلك النَسق العام، ولتلك الصورة الكاملة.
ال ميكن الفهُم إال ذا الفهم، فهِم األجزاء مث فهِم الكّل تبعًا 

مفهوم الحياة في القرآن الكريممفهوم الحياة في القرآن الكريم

دراسات إسالمية

أ.د. الشاهد البوشيخي*
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لفهم األجزاء. وال سبيل إىل صنع واقٍع قبل صنع تصّور صحيح ملا 
ينبغي أن يكون عليه هذا الواقع. إن فسادًا يف التصور السليم ملفاهيم 
ألفاظ كتاب اهللا  قد ساد، واحلاجة ماسٌة اآلن إىل جتديد فهم 
هذه األلفاظ، ماذا يريد ا اهللا  مّنا أفرادًا ومؤسسات وأمًة؟

 لفظ احلياة يف كتاب اهللا
وهلذا اللفظ تصوران خمتلفان يف القرآن..

أ-التصور الكفري للحياة: وهو تصور يقصر احلياة على الدنيا 
فقط. ال ينظر إىل ما قبل ذلك وال ينظر إىل ما بعد ذلك وال ينظر إىل 
ما مع ذلك. إذ مع احلياة اليت ُترى وُتشاهد كائناٌت وحياٌة أخرى 
ال ُترى وال ُتشـاهد. هناك التصور الذي تشري إليه اآلية الكرمية 
ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا  دًة له: ﴿َوَقاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياُتَنا الدُّ حمدِّ
ْهـُر َوَما َلُهْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َيُظنُّوَن﴾(اجلاثية:٢٤). ِإالَّ الدَّ

فهنـا حصٌر ملفهوم احلياة يف هذه الدنيا فقط دون أن ُيلَحظ وأن 
ُيعتَبر ما سـبق، وما سيلحق وما هو كائن اآلن. أقصى درجات 
العلم لديهم ال جتاِوز هذا السطح من احلياة الدنيا، وال جتاِوز هذا 
املحسوس املشاهد. فكل ما ليس مبحسوس هو غري قابل ألن ُيعَلم.

فجميع ما يترّتب على هذه النظرة هو فْهُم الكفار هلذه احلياة 
اليت ُتثمر وُتنتج أنشـطًة وأعماًال تنسـجم مع التصور الكفري 
للحيـاة، وهذا ليس هو العلم. لذلك نفـى اهللا  العلم عنهم 
فقال: ﴿َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْعَلُموَن﴾(األعراف:١٨٧)، وأثبت هلم 
ْنَيا َوُهْم  العلم الظاهري باحلياة: ﴿َيْعَلُمـوَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحَياِة الدُّ

َعِن اآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن﴾(الروم:٧).
وأنتج هذا التصور الكفري أمورًا وتصرفات كثرية بناء على 
العالقة التالزمية بني التصور والسلوك، كحب احلياة الدنيا واالفتتان 
بزينتها، واالطمئنان والرضا ا واحلرص عليها مهما كان الثمن.
كثري من املظاهر وصور السـلوك نسبها اهللا  إىل الكّفار 
ونفاها عن املسـلمني. وهذه األمور وقعت بسبب هذا التصور 
للحياة، أي حني ينطلق اإلنسـان من أنه ال ميلك إال هذه احلياة 
الدنيا، وحني يتصور اإلنسان أنه ال ميلك إال فترة عمره فقط، فال 
شك أنه سيكون حريصًا جدًا على االستفادة من هذه احلياة. أيُّ 
حياة؟ كيفما كانت. حني ينطلق اإلنسـان من هذا التصّور فعًال 
يؤثره على سواه، ألنه يؤثر شيئًا بني يديه على شيء ال يؤمن به، 
فلذلك يقدم العاجلة لكوا عاجلة على اآلجلة اليت قد تكون وقد 

ال تكون حسب تصوره الكفري.

بـ-التصـور اإلمياين للحياة: وهو تصـور آخر للحياة، حياة 
ممدودة ممتدة، ال اية هلا يف الزمان الَبْعدي وال اية هلا يف االمتداد 
اآلّين. احلياة اآلن ليست فقط هلذا الذي ُيرى، ولكن هناك كائنات 
حيٌة مؤثرة يف هذه احلياة، هي املوكول إليها ضبط أمِر هذه احلياة 
نفسـها. تأّمل قول اهللا : ﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَسـاَن َوَنْعَلُم َما 
ُتَوْسـِوُس ِبِه َنْفُسـُه َوَنْحُن َأْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد﴾(ق:١٦)، 
ـَماِل  بعدها مباشـرة: ﴿ِإْذ َيَتَلقَّى اْلُمَتَلقَِّياِن َعِن اْلَيِمِني َوَعِن الشِّ
َقِعيٌد  َمـا َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيـبٌ َعِتيٌد﴾(ق:١٧-١٨). 
وتأّمل قول رسـول اهللا : "َأطَِّت الّسماُء وُحقَّ هلا أن َتِئّط، ما 
فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجدًا هللا تعاىل" 
(رواه الترمـذي). إن كائنات كثرية حتيط بنـا وهي اليت ُوِكل إليها 
حفُظنـا وِحفظ ما يتعلق ذا الكون مما ال نطيق حنن حفَظه، قال 
َماَواِت َواَألْرَض َوَال َيُئوُدُه ِحْفُظُهَما  اهللا تعاىل: ﴿َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم﴾(البقـرة:٢٥٥). لقد خلق اهللا  جنودا له يف 

السماوات واألرض حلفظ السماوات واألرض وما بينهما.
هذا اإلميان بوجود كائنات حّية جبانبنا ال ُترى هو من صميم 
ما يدُخل يف مفهوم احلياة يف هذه الدنيا، ألن اإلنسان عندما يتصور 
أنه وحده يف الكون، يكون له سلوك؛ وعندما يتصور أن معه أحياء 
هلم دور يكون له سلوك آخر. إذن ماذا بعد املوت؟ هل حقًا ينتهي 
اإلنسـان حىت قبل البعث؟ وهل يوجد موٌت مبعىن الفناء التام؟

حقيقة املوت يف التصور اإلمياين
سـني  املوت يف احلقيقة هو جمرد انفصال بني عنصرين اثنني مؤسِّ
لإلنسان ومها كما قال اهللا تعاىل: ﴿إِنِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطٍني  َفِإَذا 
ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن﴾(ص:٧١-٧٢)؛ َسـوَّ

فآدم  يف األصل مَسوًّى من عنصر أرضي خالص هو الطني، 
وفيه عنصر غري أرضي هو من أمر اهللا: ﴿َوَيْسـَألُوَنَك َعِن الرُّوِح 

ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي﴾(اإلسراء:٨٥).
اإلنسـان هو ذرّية آدم بعد آدم، حيكمه نفس املنطق، ميكث 
يف بطن أمه أربعني يوما نطفًة، مث يكون علقًة مثَل ذلك، مث يكون 
مضغًة مثَل ذلك، مث يرَسـَل إليه املَلـك فينفُخ فيه الروح.. هذه 
االزدواجية يف اخلْلق جتعلنا نفهم أن حال املوت ال يؤدي إىل إاء 
الطرفـني، وإمنا يؤدي إىل الفصل بينهما، فريِجع ما أصله التراُب 
إىل التـراب، وتصعد الروح إىل بارئها، وهو ما يسـمى باحلياة 
الربزخّية. وقد ُنصَّ على احلياة يف هذه املرحلة بالنسبة إىل نوعية 

١٧السنة اخلامسة - العدد (١٧) ٢٠٠٩



معينة انا القرآن عن أن نسميهم أمواتا: ﴿َوَال َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل 
ِفي َسِبيِل اِهللا َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء﴾(البقرة:١٥٤). هذا النص يدل على 
أن املجاهديـن أحياء، واحلقيقـة أن اجلميع من حيث أرواحهم 
أحياء، ولكن حياة السـعداء يف املنهج القـرآين هي احلياة. أما 
البعث بعد احليـاة الربزخية فُيعترب اخلْلَق الثاين قال تعاىل: ﴿َوُهَو 
الَِّذي َيْبـَدُأ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه﴾(الـروم:٢٧). هذه اإلعادة هي على 
نفس األصل األول، يعود العنصر الترايب لاللتقاء بالعنصر الروحي 
فتكون حياة جديدة. فإذن، حىت املرحلة الوسطى املسماة باحلياة 
الربزخية ال ختتفي احلياة فيهـا باملعىن الكامل، وإمنا ختتفي احلياة 

فقط باملعىن الدنيوي.
وتبقى حياٌة هلا طبيعٌة خاصة تتلقى آثاَر احلياة األوىل املشـار 
ُموا  إليها يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّـا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ
َوآَثاَرُهْم﴾(يـس:١٢). وكأن اإلنسان بعد مغادرته -باملوت- هلذه 
الدنيا، كأنه ُيفتح له حساب يف الدار اآلخرة، يف احلياة الربزخية، 
فاألعمـال اليت ال تنقطع باملوت تسـتمر وتدخل حسـناا يف 
حسـابه. قال : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث، 
صدقة جارية أو علٍم ُينتفع به أو ولٍد صاحل يدعو له" (رواه مسـلم). 

ُموا َوآَثاَرُهْم﴾(يس:١٢). وقال تعاىل: ﴿َوَنْكُتُب َما َقدَّ

الدعوة للهدى أكرب مْورد للحسنات
وعلى رأس تلـك اآلثار أجر الدعوة للهدى؛ قال رسـول اهللا 
:"َمن دعا إىل ُهًدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه، ال 
ينقص ذلك من أجورهم شيئًا" (رواه مسلم). ذا املنطق نفسه الذي 
يشري إليه هذا احلديث ميكن فهُم املدد املستمر للحسنات والذي 
ال ينقطع باملوت. ومصدر ذلك األعمال الصاحلة املخّلدة وعلى 
  رأسـها الّدعوة للهدى. كما ميكن أن ندرك أن رسـول اهللا
أعظم املسلمني أجرًا ألنّنا مجيعًا ُندِخل إىل كتابه حسناتنا، َيدخل 
إىل حسابه مثُل ما نفعله من حسنات، ألنه الداعي األول إىل هذا 
اخلري وإىل هذا اهلدى، فمن تبعه ومن تبع َمن تبعه -واألمر ماض 
إىل يوم القيامة- يسـتفيد هو  ِمـن كل ذلك. وكل َمن تبعه 
ودعا بدعوته يستفيد من أجور من استجابوا له، وهكذا دواليك 

ال ينقطع مدد احلسنات عن الرسول  والتابعني له.

احلياة األخرى هي احلياة
هذه احلياة الدنيوية هلا خصوصية، وهناك احلياة األخرى اليت هي 
اَر اآلِخَرَة َلِهَي اْلَحَيَواُن  احلياة، ولذلك قال اهللا : ﴿َوِإنَّ الـدَّ

َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن﴾(العنكبوت:٦٤). ولألسـف ال يعلمون، ﴿وإنَّ﴾ 
ار اآلِخرَة﴾، والتوكيد  التوكيد بـ"إن"، واجلملة االمسيـة ﴿الدَّ
بالالم ﴿َلِهَي﴾، والتوكيد بالضمري "هي" أيضًا، مث بزيادة األلف 
والنون يف احلياة للمبالغة ﴿اْلَحَيَواُن﴾.. كلها إشارة إىل أا هي 
اَر اآلِخَرَة َلِهَي  احلياة اليت تسـتحق أن تسـمى احلياة، ﴿َوِإنَّ الدَّ
اْلَحَيَواُن﴾. وفعًال سننسـى يوم القيامة هذه احلياة الدنيوية ائيًا 
ا  ا َدكًّ ِت اَألْرُض َدكًّ ولن تبقـى حاضرًة يف أذهاننا ﴿َكالَّ ِإَذا ُدكَّ
 َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا  َوِجيَء َيْوَمِئٍذ ِبَجَهنََّم َيْوَمِئٍذ 
ْكَرى﴾(الفجر:٢١-٢٣)، ترجع له الذاكرة  ُر اِإلْنَساُن َوأَنَّى َلُه الذِّ َيَتَذكَّ
ليستعيد كل ما مضى، ويتذكر ما قبل ذلك. يتذكر العهد ﴿َوِإْذ 
يََّتُهْم َوَأْشـَهَدُهْم َعَلى  َأَخَذ َربُّـكَ ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ
أَْنُفِسِهْم أََلْسـُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا َبَلى﴾(األعراف:١٧٢) قبل هذه احلياة 
الدنيا وقبل أن يرسل اهللا إليه امللك فينفخ فيه الروح، يتذكر العهد 
الذي ُأخذ علينا يف مرحلة سـابقة للتخلق الدنيوي، وُأخذ على 

أرواحنا يف مرحلة ال ندريها، ولكنه كان.

مراحل احلياة واملوت
وجمموع هذه املراحل أربعة وهو ما تشـري إليه اآلية: ﴿َربََّنا َأَمتََّنا 
اْثَنَتْيِن َوَأْحَيْيَتَنا اْثَنَتْيِن﴾(غافر:١١)؛ موت قبل هذه احلياة، وموت بعد 
هذه احلياة الدنيـا، مث حياٌة بني املوتني، وحياة ال موت فيها وال 
موت بعدها وهي األخرية اليت تستحق أن تسمى "احلياة". إذن ما 
عادت مناقشٌة يف مسألة احلياة، وما عاد لْبس يف أمر احلياة اآلخرة 
أا هي احلياة! فيقول اإلنسان النادم بصراحة ناسبًا ذلك لنفسه: 
ْمُت ِلَحَياِتي﴾، وكأن احلياة الدنيوية مل تكن له حياة.  ﴿َيا لَْيَتِني َقدَّ
لذلك سـوف ندرك أن هذه احلياة األخروية هي احلياة احلقيقية 
ولكن الناس نيام، فإذا ماتوا اسـتيقظوا وعرفوا احلياة احلقيقية.
هذه النظرة وهذا التصور للحياة احلقيقية املمتدة اليت ال اية 
هلـا، واليت ال ُيذاق فيها املوت إال املوتة األوىل، أي ال موت بعد 
البعث... هذا التصور لتلك احلياة املمتدة، هلا هذا الُبعد السـابق 
للدنيـا، والُبعد الالحق للدنيا يف صورتني: صورة احلياة الربزخية 
وصورة احلياة األخروية وهي احلياة احلقيقية. وكذلك يف هذه الدنيا 
هلا االمتداد األفقي أيضًا الذي جياوز املحسوس إىل غري املحسوس. 
هذا التصور إن استقر يف القلب وحصل به اإلميان -وأركان اإلميان 
قائمة على هذا- فإنه ُينِتج حياة فردية وحياة جمتمعية وحياة لألمة 
يف صورة معاكسة متامًا للصورة األخرى، ومغايرة هلا كل املغايرة.
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التصور املعيَّن يستلزم سلوكًا معيَّنًا
وعلى نفس القاعـدة املقررة: "أن تصورًا معينـًا البد أن يلزم 
منه سـلوك معيَّن"، فتطبيقا هلذه القاعـدة تكون تصرفات ابن 
آدم اخلارجية حسـب ما هو مسـتِقر يف قلبه مـن التصورات. 
وميكن أن نعكس من أجل الدراسـة فنقول: إننا من التصرفات 
اخلارجية -إن حّللناها وعّللناها بدقة- قد نسـتطيع استخالص 
مدى رسـوخ اإلميان ومدى عمق اإلميـان ومدى انتفاء اإلميان 
أيضًا.. فحني جنـد يف اخلارج لدى املسـلمني أخالق الكفار 
-على سـبيل املثال- يصعب علينا أن نقطـع بإميام، ألنه ال 
ميكـن مع وجود اإلميان أال يكون هنـاك عمل صاحل. إذ "ليس 
اإلميـان بالتمين ولكـْن ما وقر يف القلب وصّدقـه العمل" (رواه 
البخـاري)، حني ال يوجد يف اخلـارج العمل الطيب الصاحل الذي 
يصـدق دعوى اإلميان، تتجه التهمة إىل مـا يف الباطن، أي إىل 
أن اإلميان غري موجود باملرة أو ضعيف. ال نسـتطيع التنقيب عن 
 : القلوب، ولكن الظواهر آيات وأمارات وعالمات كما قال
"آيـة املنافق ثالث" (رواه البخاري)؛ آيـات وأدلة على ما ال ُيرى.
فإذن هناك قطيعة كاملة بني تصورين للحياة: تصور كفري 
قاصر قصري حمدود، تنتج عنه كذلك أعمال وأخالق وتصرفات 
ذات ُبعد حمدود، وتصور واسـع عميق بعيد ممتد ال اية له تنتج 
عنه كذلك أخالق ال اية لسـعتها. إن اإلسالم رمحة وإن الذي 
أنزل عليه اإلسـالم أيضًا صار رمحة ﴿َوَما َأْرَسـلَْناَك ِإالَّ َرْحَمًة 

لِْلَعاَلِمَني﴾(األنبياء:١٠٧).

 أصل مجيع املعاين احلسنة من اهللا
البـد أن نقرر هاهنا حقيقة قبل املضي يف معاين الرمحة، وهي أن 
 ، مجيع املعاين احلسنة أو األمساء احلسىن إمنا هي يف اهللا ومن اهللا
فال رمحة يف الكـون ليس مصدرها اهللا  من جهة أنه الرمحن 
الرحيم، وال علم يف الكون ليـس مصدره اهللا  من جهة أنه 
العليـم، وال قوة يف الكون ليس مصدرها اسـم اهللا من جهة أنه 

القوي العزيز.. وهكذا.
واستمداد احلياة نفسها من اسم اهللا احلي كذلك. فكل ذلك 
يعين أن مجيع املعاين احلسـنة أصلها من اهللا؛ فاألخالق اليت هي 
رمحة مصدرها اسـم اهللا الرمحن الرحيم، إذ رمحته وسعت كل 
شـيء، وإن كانت لن تكتب بعُد يف احلياة احلقيقية إال للمؤمنني 
فقط، ألن التقوى فاصل حاسم بني فريق اجلنة وفريق النار ﴿إِنََّما 

َيَتَقبَُّل اهللاُ ِمَن اْلُمتَِّقَني﴾(املائدة:٢٧).

اإلسالم رمحة شاملة
إذن اإلسـالم مجلًة هو عبارة عن رمحة يف قسمه النظري وقسمه 
العملـي. وحممد  هو اجلانب التطبيقي هلذا القرآن -ألنه أويت 
القـرآن ومثَله معه- هو املثُل  حني قال وحني فعل وحني أقّر 
مما صّح طبعًا. إذن هو بالقرآن وباإلسالم صار رمحة. لكن ملن؟ 
هـل هو رمحة لنفسـه فقط أم هو رمحة ملـن آمن به فقط؟ هل 
هو رمحة لإلنسـان فقط أم هو رمحة لإلنسـان واحليوان فقط؟ 
إنه رمحة للعاملني، واملسـلمون رمحة للعاملني أيضًا. واملسلم بقدر 
قربه من حممد  يتسع معىن الرمحة فيه، ألن اإلسالم الذي جاء 
مـن عند اهللا ، جاء عامًّا، يعّم نفعه النـاس مجيعا "مَثُل ما بعثين 
اهللاُ بـه من اهلدى والعلم كمَثِل غيث" (رواه البخاري)، حاله كحال 
ضياء الشمس، حيث تشرق الشمس على البار والفاجر، وكحال 
هذا اهلواء اُملشاع للجميع، وكحال الغيث ينـزل على اجلميع. 
واملسـلمون الذين ميثلون ذلك اهلدى -وهم يف احلديث الطائفُة 
الطيبُة- عليهم أن يتسـعوا يف معانيهم حىت يصريوا كالغيث أو 
كالغيوث، أي كهذا املعىن العام للرمحة بكل مستلزمات الرمحة. 
إذ يدخل كل ما يف كتاب اهللا يف معىن الرمحة سواء ما اجته منه إىل 
جهة اإلنعام أو ما اجته منه إىل جهة املؤاخذة والتأديب، فذلك أيضا 
من رمحة اهللا، وذلك مظهر من مظاهر الرمحة الشـاملة يف الدنيا.

املعىن احلقيقي للحياة دافع إىل إيثار اآلخرة
هذا املعىن للحياة هو التصّور اإلمياين احلقيقي للحياة، وعليه ُتبىن 
حياٌة وُينَتج وُيصاغ إنساٌن، ال ُيؤِثر العاجلة على اآلجلة، بل يؤثر 
اآلجلة على العاجلة، على هذا التصور يصاغ إنسان يريد بالدنيا 
اَر اآلِخَرَة َوَال َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن  اآلخـرة ﴿َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اهللاُ الدَّ
ْنَيا﴾(القصـص:٧٧). إال أن الدنيا يف موقعها من احلياة مجلًة -يف  الدُّ
التصور اإلمياين الروحي هذا- جمرد متاع صغري بسيط واستمتاع 
بلحظات فقط، وهو نفسه ما تشري إليه اآلية: ﴿َوَلُكْم ِفي اَألْرِض 
ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إَِلى ِحٍني﴾(البقرة:٣٦). وملن ذلك املتاع؟ ملن اعتربه 
هو احلياة. وهذا املتاع هو الذي يسـمى بالنسبة للمغتّر به متاع 
ْنَيـا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر﴾(احلديد:٢٠)، لكون  الغرور ﴿َوَما اْلَحَياُة الدُّ
اإلنسان ُخلق خلقا معينا فيه استعداد كبري للتجاوب واالستجابة 
اَها  َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها  َقْد  للشهوات ﴿َوَنْفٍس َوَما َسوَّ
اَها﴾(الشـمس:٧-١٠). وهذا  اَها  َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ َأْفَلَح َمْن َزكَّ
االستعداد يف اإلنسان لالسـتجابة للشهوات هو الذي رتّب اهللا 
عليه سـنة االبتالء ﴿َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيْبُلَوُكْم أَيُُّكْم أْحَسُن 
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َعَمًال َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر﴾(امللك:٢). وبسبب هذا االستعداد كانت 
آيات كثرية وأحاديث كثرية تزهِّد املسلم يف الدنيا، مبا يف تركيب 
اإلنسان من َمْيل شديد إىل هذا االجتاه؛ بل وُتمثِّل له الدنيا بكاملها 
على أا جمرد متـاع أو متاع الغرور ﴿َواْضِرْب َلُهْم َمَثَل اْلَحَياِة 
ـَماِء َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُت اَألْرِض َفَأْصَبَح  ْنَيا َكَماٍء أَْنَزْلَناُه ِمَن السَّ الدُّ
َهِشيًما َتْذُروُه الرَِّياُح َوَكاَن اهللاُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدًرا﴾(الكهف:٤٥).
ففي اآليتني معا تصويٌر للحياة على أا سريعة عابرة ال ينبغي 
أن تغرَّ اإلنسان حبلوهلا وحضورها وحضوره هو فيها.. كل ذلك 
ينتهي سريعًا، وهلذا قال : "كْن يف الدنيا كأنك غريٌب أو عابُر 
سـبيل" (رواه البخاري). فلو وضعنا زماَن عمِر كلِّ واحد منا -ولو 
كان ذا القرنني- إىل حساب ما سبق وحساب ما يلَحق يف احلياة 
الربزخية، وحساب ما سيلحق يف احلياة األخروية اليت ال اية هلا، 
لبَدا اإلنسـاُن جمرَد عابر سبيل فقط، ليست الدار داره وال مكان 
إقامته، وال ينبغي أن يتعلق ا، بل يركب ما فيها ويتجه إىل احلياة 

احلقيقية، يستعملها ويريد اآلخرة ا.

فساد التصور ملفهوم احلياة هو سبب الَوَهن
من هنا نأيت إىل أمر "الَوَهن" الذي بدأنا به الكالم وفسره الرسول 
 حبّب الدنيا وكراهية املوت. ونتسـاءل كيف حيب املسـلم 
الدنيا؟ ال حيبها إال إذا شـاب تصّوَره ملعىن احلياة شـوائب، إْن 
مل يكن قد فسـد متاما، إذ ذاك فقط ميكنه أن يْقصر حياته على 
الدنيا ويتجه إىل الدنيا، ويتعّلق بالدنيا ويهتم وحيرص على الدنيا، 

ويطمئن بالدنيا ويرضى بالدنيا...
ال ميكن أن يكون هذا إال إذا كان يف التصور فسـاٌد. فيجب 
إذن أن ُيرَجع إىل اآليات الكرمية اليت تتحدث عن احلياة مطلقًا. 
فحيثما وجد لفظ احلياة وحيثما كان لفظ احلياة، ينبغي تتبُُّعه يف 
سياقاته القرآنية الستخالص تصور شامل يف النهاية ملفهوم احلياة 
يف القـرآن الكرمي. البد أن ُيحي معىن احلياة يف القرآن الكرمي يف 
النفوس ليسـتطيع اإلنسـان أن يعرف معىن احلياة حقيقة. وهذا 
منهج كامل يف استخالص املفاهيم مجلة لتصحيح التصور اجلزئي 

. والكّلي هلذا الدين، انطالقا من كتاب اهللا

التصور اإلمياين حلقيقة احلياة الدنيا
هناك تصوران أيضًا يف هذا القسم الصغري املسمى باحلياة الدنيا: 
تصور يعترب احلياة هي هذه احلياة املادية ويعترب األحياء هم هؤالء الذين 
ميتلكون خواص احلركة والنمو.. إىل غري ذلك من املظاهر املادية 

للحياة. هذا تصور وال ُيْنفى؛ ولكن إىل جانبه يأيت تصور ثان للحياة 
على نفس القاعدة املعروفة: "احلج عرفة" مبعىن أن احلياة احلقيقية 
هي هذه اليت سنتكلم عنها ال تلك اليت تعبِّر عنها املظاهر املادية.

فما هي هذه احلياة؟ وما هذا التصور هلا؟ ذلك ما يشـري إليه 
قوله تعاىل: ﴿َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشـي ِبِه 
ُلَماِت لَْيَس ِبَخاِرٍج ِمْنَها﴾(األنعام:١٢٢).  ِفي النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه ِفي الظُّ
﴿َأَوَمـْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه﴾؟! َمْن هؤالء؟ هؤالء أمثال أيب بكر 
وعمر وعثمـان واملؤمنني مجيعا قبلهم وبعدهم حني ينتقلون من 
حال الكفر إىل حال اإلميان، ينتقلون من املوت إىل احلياة ﴿َأَوَمْن 
َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشـي ِبـِه ِفي النَّاِس َكَمْن 
ُلَماِت﴾(األنعام:١٢٢)، أي يف ظلمات املوت الدنيوي.  َمَثُلُه ِفي الظُّ
بينما املؤمنون يتوالهم اهللا تعاىل فيحييهم وخيرجهم من الظلمات 
ُلَماِت إَِلى  إىل النـور: ﴿اهللاُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهـْم ِمَن الظُّ
النُّوِر﴾(البقرة:٢٥٧)، ﴿َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشـي ِبِه ِفي النَّاِس﴾، هل 
يستويان؟ أبدًا ﴿َوَما َيْسـتَِوي اَألْحَياُء َوَال اَألْمَواُت﴾(فاطر:٢٢).
املعىن األول بسيط، واملعىن الثاين عميق، والنِّذارة عموما ال تنفع 
إال يف األحياء باملعىن الثـاين ﴿لُِيْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا﴾(يس:٧٠). أما 
الذي ليس حبيٍّ ولو وصَلْته الّنذارة كأيب جهل وأيب هلب، فإنه ال 
يستفيد، لن تنفع فيه الّنذارة إال من جهة إقامة احلجة عليه ﴿َوَما 

ِبَني َحتَّى َنْبَعَث َرُسوًال﴾(اإلسراء:١٥). ُكنَّا ُمَعذِّ
وهـذا التفريق بني احلي حقيقة واحلي حكما هو الذي جعل 
  القاعدة الكبرية تطـرد يف التطبيقات الواضحة يف دعوة اهللا
للحياة: ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِهللاِ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما 
ُيْحِييُكْم﴾(األنفال:٢٤). فاملستجيبون هم األحياء والرسول يدعوهم 
ـية، واإلنساُن ا يف  إىل ما حيييهم. فإذن هناك احلياة العادية احلسِّ
املنطق القرآين اإلمياين ال يعتـرب حّيًا، وإمنا هو مؤّهل ألن يكون 
َحّيًا. ذاك متهيد ومقدمـة صحيحة تؤهل صاحبها ألن يتلقى ما 

حيييه، إذ امليت ولو دعوناه فلن يستجيب ولن يسمع.
فلإلنسان إذن يف هذه الدنيا حياتان، حياٌة عادية مادية خبيثة 
يف تصنيـف القرآن، وحياة روحية طّيبة يف تصنيف القرآن أيضًا 
﴿َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو أُْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة 
َولََنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسـِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾(النحل: ٩٧). حياة 
  ا كما قال اهللاطيبة، وعكُسها احلياة اخلبيثة اليت يكون أصحا
فيهم: ﴿ُأولَِئَك َكاَألْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ﴾(األعراف:١٧٩). والسبب أن 
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األنعام هلا غرائز ديها بناء على األصل الكبري ﴿َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء 
َخْلَقـُه ُثمَّ َهَدى﴾(طه:٥٠)، َهدى مجيـع الكائنات هدايَة عقول، 
وهداية غرائز، وهداية تسـخري وغري ذلك من اهلدايات، إذ كل 
ـر ملا  ـر ملا خلق له، كما قال : "اعملوا فكلٌّ ميسَّ خملوق ميسَّ
خِلق له" (رواه البخاري). هذه قاعدة يف الكائن اإلنسـاين بالنسـبة 
لالختيار يف مسـألة العمل، أما بالنسبة لباقي الكائنات فالتسخري 
، يعين يف أصل اخللقة. فـكل الكائنات مهدية ذا  فيها ِجِبِلـيٌّ
املعىن، سـائرٌة إىل ما ُخلقت له. ولكن بالنسـبة لإلنسان ابُتلي 
بالتكليف، واهلدى حينما جاءه، جاءه وقد وِضع فيه اسـتعداٌد 
ليميز بني اخلري والشـر والصاحل والطاحل. فإن استجاب واهتدى 
فقد رشـد فعال وقد اجته إىل العمل الصاحل واحلياة الطيبة، وإن مل 
يستجب صار أحط من األنعام. ملاذا؟ ألن األنعام مهديٌَّة بالغريزة، 
وهو مل يهتد إىل هًدى، فصار عاصيًا جاحدًا للنعمة أصًال، وصار 
كافرًا باملرَّة، حبسب الدرجة اليت استقرت عليها وجهُته باختياره، 
﴿َوَلِكنَّ اهللاَ َحبَّـبَ إِلَْيُكُم اِإلميَاَن َوَزيََّنُه ِفي ُقُلوِبُكْم َوَكرََّه إِلَْيُكُم 
اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن﴾(احلجرات:٧). إذن هناك الوالدة األوىل 
والوالدة الثانية، وما بـه تتم الوالدة الثانية هو الذِّكر. وذلك ما 
أوضحه الرسـول  يف احلديث املشهور: "َمَثل الذي يذكر ربَّه 

والذي ال يذكُر ربَّه مثل احليِّ وامليِّت" (رواه البخاري).
ْر  والذكر هو كّل الدين، وال وظيفة لرسول اهللا  غُري هذا ﴿َفَذكِّ
ٌر﴾(الغاشية:٢١). والذي أنِزل عليه هو ذكٌر ﴿ِإْن ُهَو  إِنََّما أَْنَت ُمَذكِّ

ِإالَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِمنيَ﴾(التكوير:٢٧).

القرآن ماء احلياة احلقيقية
فبهذا القرآن إذن وحده تتم احلياة، وال سـبيل إىل احلياة الثانية 
باملعـىن الصحيح إال مباء احلياة. واملاء الـذي يتم به اإلحياء هو 
هذا القرآن الكرمي النازل من عند اهللا ، وال سـبيل إىل إحياء 

اإلنسان الفرد وال اإلنسان األمة بغري هذا املاء.
إن اهللا تعاىل جعل املاء سـببًا للحياَتني: احلياة العادية املادية 
﴾(األنبياء:٣٠)، واحلياة الروحية  ﴿َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشـْيٍء َحيٍّ
هـي أيضًا من املاء الذي عبَّر عنه الرسـول  بالغيث بصريح 
العبـارة: "َمَثل مـا بعثين به اهللاُ من اهلـدى والعلم كَمَثل غيٍث 
أصـاب أرضًا فكانت منها طائفٌة طيِّبـٌة..." (رواه البخاري). فهذا 
املاء هو غيث األرواح فعًال، كما يفعل املاء يف األرض فتنتشـر 
الرمحة ﴿َفاْنُظـْر إَِلى آَثاِر َرْحَمِة اِهللا َكْيـفَ ُيْحِيي اَألْرَض َبْعَد 
َمْوِتَها﴾(الـروم:٥٠). وإذا نزل غيُث القرآن يف القلوب وامتزج ا 

ُولدت والدة جديدة، وولد اإلنساُن الوالدة اجلديدة ليحيا احلياة 
الطيبة اليت تسمى يف منطق القرآن "احلياة احلقيقية".

ومجيع أجزاء القرآن هي ُمْحِييات قـال تعاىل: ﴿َوَلُكْم ِفي 
اْلِقَصاِص َحَياٌة﴾(البقـرة:١٧٩). هذا ُحْكم من األحكام فيه عنصر 
من عناصر احلياة. أما قوله تعاىل: ﴿اْسـتَِجيُبوا ِهللاِ َولِلرَُّسوِل ِإَذا 
َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم﴾(األنفال:٢٤). فدعوة للحياة بصفة عامة. فكل 
ما دعا إليه الرسول  من كتاب وسنٍة هو مما حييي هذا اإلنسان، 

ومما جتب االستجابُة إليه لنحُصل على احلياة.
إذا كان املاء ُيحِدث احلياة يف النباتات اليت نراها يف األرض، 
فهو سبب احلياة أيضًا يف احليوانات واإلنسان من جانبه املاّدي، 
لكّن سـبب احلياة اإلميانية هو القرآن، وهلذا مساه اهللا  روحا 
َك َأْوَحْيَنا إِلَْيـَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا َمـا ُكْنَت َتْدِري َما  ﴿َوَكَذلـِ
اْلِكَتـاُب َوَال اِإلميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي ِبِه َمْن َنَشـاُء ِمْن 
ِعَباِدَنا﴾(الشـورى:٥٢). إذا كانت الروح بعد الشهر الرابع ُتنفخ يف 
اجلنني الطيين فيصري اإلنسان ذه الروح خْلقا آخر كما قال اهللا 
: ﴿ُثمَّ أَْنَشـأَْناُه َخْلًقا آَخَر﴾(املؤمنـون:١٤)، وخلقا آخر يتأهَّل 
بعُد للتكليف، ويتأهَّل لعمارة األرض، ويتأهل للخريات يف هذه 
الدنيا.. إذا كان بالروح حيدث له ذلك، وينشـأ خلقا آخر، فإنه 
بروح القرآن ُينشأ اإلنسان أيضا خْلقًا آخر باملعىن الثاين للحياة. 
فتلك روٌح وهـذه روٌح، روح إذا ُنفخت يف الفرد صار خلقًا 
آخر، وصار طاقة جّبارة متحرِّرة مما سوى اهللا ، فلم يعد عليه 
لغري اهللا سبحانه سلطان. ومثل ذلك حيدث لألمة، إذ ال ميكن أن 
تتخلَّق األمة -أي أّمة اإلسالم- لتصري أمة قوية متحررة من كل 
سلطان إال سلطان اهللا إال بالقرآن، أي بروح القرآن، بل وتصري 
أمة متماسـكة متسـاندة كما حتدث عن ذلك الرسول  يف 
احلديث الصحيح: "َمَثل املؤمنني يف توادِّهم وترامحهم وتعاطفهم 
مثل اجلسد..." (رواه البخاري). فللجسد خصائص الوحدة مع التنوع 
الداخلي، لكن مع التنوع يوجد التداخل التام واالنسـجام التام 
بني األجهزة املكونة له. فاجلسـد مع التنوع له خاصية الوحدة، 
وكذلـك األمة مع تنوع العناصـر املكونة هلا خصائص الوحدة 
والتالحم. وليصري املسـلمون جسـدا، البد هلم من هذه الروح 

والبد أن حييوا ذه الروح أفرادًا، وحييوا ذه الروح أّمة. 

(*) األمني العام ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع) / املغرب.
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ـلم هو مطمح آمال املجتمعات  ال ريب أن السِّ
اإلنسـانية كلها، إذ هو املناخ الذي يتحقق فيه 

األمن وتشيع فيه الطمأنينة.
ولكن السلم ليس شيئًا يصنعه اإلنسان أو عمًال ميارسه، إمنا 
هو رغبة يف النفس ومقصد من أهم مقاصد اإلنسان. وإمنا سبيل 
اإلنسان إىل حتقيق رغباته والوصول إىل مقاصده، أن يبحث عن 
األسباب املوصلة إىل تلك الرغبات واملقاصد، فيمارسها ويعكف 

على إجنازها.
فما هو السبب السلوكي املوصل إىل السلم؟ ما هي الوسيلة 
اليت إن متت ممارستها حتققت يف املجتمع اإلنساين حقيقة السلم؟

ال توجد إال وسـيلة واحدة لبلوغ هذا املقصد، إنه ممارسـة 
العدالة يف عالقة اإلنسـان مع اإلنسـان. ومن الواضح أن هذه 
املمارسة ال تتأتى من شخص واحد، إذ هي عالقة سلوكية تسري 
ما بني األشخاص تتلخص يف عدم العدوان على حقوق اآلخرين، 
وعدم التقصري يف النهوض بالواجبات املرعية جتاه اآلخرين، وإمنا 

يتم ذلك بسلوكات نوعية متبادلة.

إذن، فالعدل هو الوسيلة السلوكية املتبادلة اليت توصل املجتمع 
إىل مناخ السـلم، ومن مث حتقق يف حياة أفراده األمن والطمأنينة، 

وإذا غاب العدل غاب معه الطريق املوصل إىل السلم.
وملا كان القرآن الذي هو خطاب اهللا املوجه إىل عباده مجيعًا، 
يتضمن دعوة ملحة إىل سـلوك السبيل املؤدي إىل واحة السلم، 
وذلـك يف مثل قول اهللا : ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيـَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي 
ْلِم َكافًَّة﴾(البقرة:٢٠٨)، فقد ركز يف تعريفه للسبيل املؤدي إليه،  السِّ
تركيزًا كبريا متكررًا على ضرورة ممارسـة العدل يف العالقات 
اإلنسانية مجعاء، بل إنه يأمر الناس باللجوء إىل هذا امليزان يف كل 

األحوال ومع اآلخرين أيًا كانوا، وأيًا كان نوع العالقة معهم.
تأملوا يف حرارة هذه التوصيـات وتأكيد األمر ا مبختلف 

األساليب:
﴿َوَال َيْجِرَمنَُّكْم َشـنَآُن َقْوٍم َعَلـى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو   •

َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقوا اهللاَ ِإنَّ اهللاَ َخِبريٌ ِبَما َتْعَمُلوَن﴾(املائدة:٨).
﴿َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى﴾(األنعام:١٥٢).  •

ى َأْهِلَها َوِإَذا  ﴿ِإنَّ اهللاَ َيْأُمُرُكـْم َأْن ُتـَؤدُّوا اَألَماَناِت إِلـَ  •

قضايا فكرية
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َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل﴾(النساء:٥٨).
ِذي  َوإِيَتـاِء  َواِإلْحَسـاِن  ِباْلَعـْدِل  َيْأُمـُر  اهللاَ  ﴿ِإنَّ   •

اْلُقْرَبى﴾(النحل:٩٠).
﴿َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوأَْقِسُطوا ِإنَّ اهللاَ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطنيَ﴾  •

(احلجرات:٩).

إن هذه األوامـر املتكررة بأسـاليبها املتنوعة واملوجهة إىل 
النـاس مجيعا لالنضباط مبوازين العدل، ليس إال تفسـريا لكلمة 
ْلِم  ﴿اْدُخُلوا﴾ يف قوله تعاىل: ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّ
َكافًَّة﴾(البقرة:٢٠٨). إا بيان للمدخل الذي البد منه وال بديل عنه 

سبيال إىل السلم.
وإذ قد ذكرنا معىن العدالة قبل قليل، وهو باختصار شـديد 
رعاية احلقوق والواجبات، فمن اليسري إذن أن نعلم أن التطرف 
هو اجلنوح عن هـذه الرعاية. فكأن العدل هـو الطريق اآلمن 
العريض الذي تتالقى على السـري فيه األسـرة اإلنسانية مجعاء، 
والتطرف هو اجلنوح عنه شاردًا ذات اليمني أو ذات السيار. وال 
ريب أن هذا اجلنوح إذ يبتعد بصاحبه عن صراط العدل، البد أن 
يزّجه يف لون من ألـوان الظلم، إذ مها نقيضان إن غاب أحدمها 
حل اآلخر مكانه. وإذا وقع الظلم انقدحت من جراء ذلك شرارة 
الفنت، وما هو إال أن تعصف رياحها برواق السلم وتقضي عليه.
إذن، على كل من ينشد السلم أن يربهن على صدِق حبثه عنه 
بتوخي العدالة والسهر على محايتها وحراسة موازينها، بل إننا ال 
نشك أن كل من استهان مبوازين العدل وضّحى حبقوق اآلخرين 
يف سـبيل مصاحله ورغائبه الذاتية، فهو عدو للسـالم، ماض يف 

طريق القضاء عليه، سواء كان فردًا من الناس أو ممثًال لدولة.
وعلى ضوء ما تقدم بيانه، نستطيع أن نربز معىن "اإلرهاب". 
هذا املعىن الذي ظل خمبوءًا عن الكلمة املعربة عنه، على الرغم من 
إحلاح كثري من الدول واملجتمعات اإلنسانية على الذين فاجؤوا 
العامل ذا املصطلح واختذوا منه فتيًال إلشـعال نار احلروب، أن 
يكشفوا للعامل املعىن اخلفي الذي يقصدونه به.. أقول على ضوء 
هذا الذي مت بيانه، نستطيع أن نربز معىن "اإلرهاب" من تالفيف 
اخلفـاء. إنه كل جهد يهدف إىل العبث مبيزان العدالة ويلّح على 
اغتصاب احلقوق انتصارًا للـذات واعتمادًا على مربرات القوة 

اليت ال يتمتع ا اآلخرون.
فكيف السـبيل إىل محاية الطريق إىل السـالم أن ال ينسف 
بأسـلحة اإلرهاب فتحجز املجتمعات اإلنسانية أو أكثرها من 
السالم الذي تنشده، إذ يقوم بينها وبينه برزخ من القطيعة وفجوة 

عميقة مما أحدثته يد اإلرهاب؟
السـبيل إىل ذلك اتبـاع القانون الذي أخَذنـا به بياُن اهللا 
ي اَألْلَباِب َلَعلَُّكْم  القائـل: ﴿َوَلُكْم ِفي اْلِقَصـاِص َحَياٌة َيا ُأولـِ
َتتَُّقوَن﴾(البقرة:١٧٩). وبعبارة أخرى، السبيل إىل ذلك الضرب على 
أيدي املتربصني بالسالم. وإمنا يكون الضرب على أيديهم بإنزال 
ياج الذي البد منه حلماية السالم. العقاب املكافئ جلرميتهم، وإنه لَلسِّ

ومل ترد يف القرآن ألفاظ اجلهـاد والقتال إال تعبريًا عن هذا 
املبدأ، وليـس فيه آية تدعو إىل اجلهـاد أو القتال، إال ضّد من 
يصّرون على إبعاد موازين العدالة عن الطريق إىل حتقيق رعونام 
وإىل بسط سلطان بغيهم على اآلخرين. فإذا أقلع البغاة عن بغيهم 
وجنحوا إىل السـلم، وجب الكف عنهم ومّد يد التعاون معهم 

على حراسة السالم وتعبيد الطريق إليه.
يبدو هذا جليًا يف قوله تعاىل: ﴿َوَقاِتُلوا ِفي َسـبِيِل اِهللا الَِّذيَن 

ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوا ِإنَّ اهللاَ َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن﴾(البقرة:١٩٠).
ونتبّينه جليًا أيضًا يف قولـه : ﴿َال َيْنَهاُكُم اهللاُ َعِن الَِّذيَن 
ْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّوُهْم  يِن َولـَ َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّ

َوُتْقِسُطوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اهللاَ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطنيَ﴾(املمتحنة:٨).
ومن كان دأبه أن يتتبـع كلمات القتال واجلهاد يف القرآن، 
وأن حيصـي أعدادهـا، مث يقطعها عن املناسـبات واجلمل اليت 
أحيطـت ا، لِيتأتى له أن يزعم أن القرآن قاموس إرهايب ُيصدر 
إىل الناس أوامر القتل والبغي واجلهاد، فمشـكلته أنه يعمي عينيه 
عن ألفاظ العفو والصفح واللطف والعدل والقسـط اليت يفيض 
ا القرآن الكرمي. وهي لو أحصاها لبلغت أضعاف ما يتتّبعه من 
ألفـاظ القتال واجلهاد؛ على أن األلفاظ أيًا كانت، عندما تكون 
مفردات يف القاموس مل ُتستعمل بعد للتعبري ا عن حكم أو قرار، 
ه إىل أي غرض أو استصناع. وما  فهي كاملادة اخلام قابلة ألن ُتوجَّ
مل يتم إدخاهلا يف طور االستصناع واالستعمال، فهي إذن ليست 

أكثر من جمرد قابالت ألي توجيه أو صنع.
على أن العدالة إن غابت وحّل حملها الظلم، فإن من املمكن 
أن تـاج لواعج الظلم يف نفس املظلوم فيقضي على بعض الربآء 
يف طريـق انتقامه من الظامل، ولكن مرّد هذا التصرف إىل الثورة 
اليت حيدثها الظلم يف نفس املظلوم، وقد ى القرآن عن ذلك وأمر 
املظلوم أن ال يسـرف يف الثأر أو االنتقام لنفسه حبيث يزهق مع 
حياة املجرم الذي ظلمه أرواَح حاشية من الربآء، أمل يقل: ﴿َوَال 
َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اهللاُ ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَمْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا 
ِلَولِيِّهِ ُسْلَطاًنا َفَال ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتِل إِنَُّه َكاَن َمْنُصوًرا﴾(اإلسراء:٣٣).
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ولواعج الثأر من شـأن الطبيعة اإلنسـانية عندما يستشرى 
الظلم يف املجتمع، ويعتّد القـوي فيه بقوته إىل درجة أن جيعل 
منها بديًال عن القانون وتفسريا للحق. وهذه اللواعج جتتاح اليوم 
املجتمعات الغربية أكثر مما هي موجودة يف جمتمعاتنا اإلسالمية. 
أيًا كان األمر فإن الشريعة اإلسالمية ُتلجمها بلجام التربية الدينية 
اليت تتلقى غذاءها من عوامل اخلوف من اهللا واالستسالم حلكمه 
وسلطانه. وإنا لنعلم أن يف قوى الشر ما يستثري هذه اللواعج يف 
نفوس املظلومني، لتدفعهم إىل جتاوزات تتخطى حدود الشرائع 
والقوانني، كـي تلصق م مة اإلرهـاب، فيعثر املخططون 
الستالب احلقوق واستالب األوطان على املربرات الشكلية لذلك، 
وإّن يف أرشـيف الذاكرة لنماذج ومستمسكات كثرية لذلك.
يطيب يل أخريًا أن أختم حديثي هذا بسؤال أرجو أن أتلقى 
إجابة شـافية عنه. يف عام ١٩٧٦م رفع "وليم كليفورد" مدير 
معهد علم اإلجرام يف أستراليا تقريرا عن سلسلة مؤمترات عقدا 
املنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد اجلرمية املنبثقة عن اجلامعة 
العربية، إىل هيئة األمم املتحدة اليت كانت قد أرسلته إليها بصفة 
مراقـب، تضمن التقرير ما خالصته لفت نظر الدولة الغربية إىل 
احتمال ظهور ما مساه "يقظة إسـالمية جادة" يف الدول العربية. 
فـإذا قرن ذلك مبا ميلكه بعض هذه الدول من ينابيع النفط، فإن 
من الراجح أن اجتماع هاتني القوتني سيشكل خطرًا حقيقيًا على 
احلضارة الغربية. مث يوصي التقرير بناًء على ذلك بأن تضع الدول 
الغربية أيديها بالطرق املمكنة على ينابيع النفط بأسـرع وقت.

إن املالحـظ أن التقرير الذي يبلغ ثالثني صفحة مل ترد فيه 
كلمة "اإلرهاب" على اإلطالق، ومل تكن إسـتراتيجية السياسة 

الغربية تستعمل هذا املصطلح بعد.
فما السبب يف أن لصيقة "اإلرهاب" هذه إمنا مت العثور عليها 
مث لصقها باإلسـالم واملسـلمني، بعد تلقي املؤسسات الغربية 
املعنّية، هلذا التقرير الذي ينصح الدول الغربية باسـتالب ينابيع 
النفط من أصحاا والعمل على منع "يقظة إسالمية جادة" ميكن 

أن تنبعث عما قريب.
هل للعامل العريب واإلسالمي أن يتلقى جوابًا شافيًا عن هذا 
السؤال من املصارد اليت تلقت تقرير "وليم كليفورد" مث عكفت 

على دراسته ووضعه موضع التنفيذ؟ 

(*) كلية الشريعة، جامعة دمشق / سوريا.
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اإلنسان والجمالاإلنسان والجمال
أنِعم -يا إنسان- النَّظر،أنِعم -يا إنسان- النَّظر،
ومن سجن نفسك َتحرَّْر،ومن سجن نفسك َتحرَّْر،
وحملات اجلمال َتشّرْب...وحملات اجلمال َتشّرْب...
ودْع قلبك يطر فرًحا،ودْع قلبك يطر فرًحا،

وروحك يرقص طرًبا...وروحك يرقص طرًبا...
واستشرف مجال "اجلميل" يف كل مجال؛واستشرف مجال "اجلميل" يف كل مجال؛

تطمئّن نفسك، ويزدْد إميانك،تطمئّن نفسك، ويزدْد إميانك،
وإىل ربِّك َتُعد إنساًنا،وإىل ربِّك َتُعد إنساًنا،

وخالًصا يف إنسانّيتك...وخالًصا يف إنسانّيتك...
* * ** * *



إن أبرز لوحة ُتصور موقف اإلسـالم من غري 
املسـلمني، هي اليت نقلها مشس األئمة أبو بكر 
حممد بن أيب سهل السرخسـي عن اإلمام أيب 
يوسـف رمحهما اهللا. فإن أبا يوسف قال يف مناجاته عند موته: 
"اللهم إن كنت تعلـم أين ما تركت العدل بني اخلصمني إال يف 
حادثة واحـدة فاغفرها يل". قيل وما تلك احلادثة؟ قال: "ادعى 
نصراين على أمري املؤمنني دعوى فلم ميكين أن آمر اخلليفة بالقيام 
من جملسه واملحاباة مع خصمه، ولكن رفعُت النصراين إىل جانب 
البساط بقدر ما أمكنين، مث مسعت اخلصومة قبل أن أسوي بينهما 
يف املجلـس، فهذا كان جوري". لُيعَلْم أن هذا من أهم ما ينبغي 
للقاضـي أن ينصرف إليه يف العناية ملا أشـار إليه يف األثر فقال: 
"...ال يطمَع شـريف يف حيفك وال خياَف ضعيف من جورك" 
(رواه البيهقي)، واحليف هو الظلم. فاذا قّدم الشريف طمع يف ظلمه 

وانكسر ذا التقدمي قلب خصمه الضعيف فيخاف اجلور".

لنقف قليًال عند هذه احلادثة.. مواطن عادي مسيحي جيترئ 
لريفع شكواه على رئيس دولة املسلمني بكل ثقة واطمئنان. وأبو 
يوسف هو قاضي القضاة، أي يف أعلى منصب قضائي يف الدولة 
العباسية، والدولة يف ذروة ازدهارها. وقاضي القضاة استمع إىل 
الدعوى دون أن يسـوي بني اخلصمني يف املكان، ألن القاضي 
اسـتحيا من أن يأمر اخلليفة بالقيام واالقتراب من خصمه. وهذا 
خطأ بسـيط جدًا، إال أن قاضي القضاة مل ينسه لدرجة أنه رآه 
الظلم الوحيد الذي ارتكبه يف حياته القضائية واستغفر منه. ومن 
جهة أخرى فإن السرخسـي بدل أن يصغر هذا اخلطأ فإنه يشتد 
ويقول: "إن هذا من أهم ما ينبغي للقاضي أن ينصرف إليه". وال 
ينبغي لنا أن ننسى أن هذه احلادثة نقلت يف كتاب "املبسوط" أي يف 
كتاٍب من أمهات مصادر الفقه اإلسالمي، ومؤلفه فقيه مشهور، 
أي رجـل قانون، ومل تنقل يف كتاب أدب أو مناقب. وهذا هو 
الذي يكسـب احلادثة قوة كبرية. ومن مث نستطيع أن نقول: إن 

تاريخ وحضارة

الثقافة التسامحية لدى العثمانيين
أ.د. سعاد يلدرمي *
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هذه احلادثة الدالة تكفي وحدها ألن تلخص موقف اإلسالم جتاه 
غري املسـلمني. نكتفي ذا وننتقل إىل تأسيس الدولة العثمانية.

استوطنت عشرية "قاِيي" التركية غريب األناضول يف النصف 
األخري من القرن السـابع اهلجري (الثالث عشر للميالد)، بأمر 
السـلطان السلجوقي "غياث الدين كيخسرو" يف حدود الدولة 
السلجوقية البيزنطية. وإن األمري "أرطغرل" والد األمري "عثمان" 

ينتسب إىل هذه العشرية.
أقطع السـلطاُن لـ"أرطغرل" قرية "ُسـوغوت" يف منطقة 
"بيالجيك"حيث اختذهـا مركزًا لعشـريته، وكان عامة أهل 
"بيالجيك" من املسيحيني. وقد أسس األمري "أرطغرل" عالقات 
طيبة قائمة على املحبة مع أمراء هؤالء األهايل وكسب قلوم. 
وابنه عثمـان (ت ١٣٢٤م) أمر القرى اليت جبواره، أن ينقادوا 
حلكمه مع حسـن اجلوار باملسـيحيني الذين كانوا يعيشون يف 
تلك الناحية. ونشـاهد أن اخلط األساسـي يف سياسة الدولة 
العثمانية منذ البداية، هو أن أمراءها توجهوا إىل الدولة البيزنطية، 
بدل أن يتقاتلوا مع نظرائهم من أمراء األتراك املسـلمني الذين 
كانوا يتنافسـون فيما بينهم. فإم توجهوا إىل قالع البيزنطيني 
وفتحوها وأحلقوها حبكمهم شـيئًا فشيئًا. مل يكتفوا باستعمال 
القوة العسـكرية فقط، بل أسسـوا عالقات ودية مع السكان 

غري املسـلمني. فمثًال عشـرية األمري عثمان كانت تسكن قرية 
"سـوغوت" يف فصل الشـتاء وتصعد إىل هضبة "دومانيج" يف 
الصيف ويتـرك أهاليها بيوم وأمتعتهم عند أهايل "بيالجيك". 
وعند رجوعهم يف بداية الشتاء كانوا يقدمون إليهم مقابل ذلك 
األغنام واألجباَن والبسطَ واهلدايا املختلفَة ملحافظتهم على أمانام.

وكانوا يرسلون إليهم هداياهم بواسطة نسائهم حىت يأمنوا 
من سـطوم. وكان األمري عثمان، يرى أن فتح أي مدينة عنوة 
يتسـبب يف خراا، وهلذا كان يسعى لتأسيس العالقات احلسنة 
لكي يفتحها صلحًا. وإذا سـئل عن سـبب هذه املعاملة كان 
يقـول: "حنن جئنا إىل هذه البالد غربـاء، وهؤالء هم أهلها مل 

مينعونا منها، فعلينا أن حنترم حقوقهم ونكون أمناء يف حقهم".
ويف يوم من األيام اشترى مسلٌم تركي من سوق "بيالجيك" 
عدة أكواب من تاجر مسـيحي ومل يدفع له مثنها. وعندما عِلم 
األمري عثمان ذا، اسـتدعامها وأخذ حق التاجر املسيحي من 
املسلم التركي وأرسل منادين يف املنطقة ليعلنوا أن األهايل كلهم 
حتت محايته ورعايته، وأنه سيقف ضد أي تعدٍّ حنوهم. ومن مثرات 
هذه السياسة نرى أن األمري أورخان بن عثمان (ت ١٣٦٢م) مل 
يتعرض ألي مقاومة أثناء فتح مدينة "بورصة" (١٣٢٦م)، حيث 
سلم أمري "بورصة" املدينَة صلحًا. واختذ األمري "أورخان" مدينة 

"بورصة" عاصمة للدولة العثمانية.
ومل تكن النصارى وحدهم َمن القوا األذى الكثري من احلكام 
البيزنطيني، بل اليهود الذين كانوا قد سـكنوا القرى املختلفة يف 

منطقة "تراقيا" أيضًا، فرحوا بفتح املسلمني األتراك البالد.
وملا سأل األمري "أورخان" وزيَر إمارة "بورصة" -الذي لعب 
دورًا كبريًا يف تسـليم البلد- عن سبب تسـليمهم بلدهم إليه 
قال: "إن هناك عدة أسـباب؛ أوًال: إن دولتكم أصبحت تتسع 
وتقوى بسرعة، بينما دولتنا بدأت تتهاوى يومًا بعد يوم. وثانيًا: 
إنكم أحلقتم مزارعنا وقرانا حوايل "بورصة" إىل حكمكم، فرأينا 
العدل واألمان يف ظلكم، والحظنا أنكم ال تأخذون أي شـيء 
من أموال هؤالء الناس، كما شاهدنا أن هؤالء الناس رضوا عن 
حكمكـم وصاروا وكأم ال يعرفوننا وال يذكروننا. فلما رأينا 

طمأنتهم وراحتهم رغبنا يف حكمكم".
مث واصل سـالطني آل عثمان فتوحام يف البلقان. وكان 
أهـايل املنطقة هناك يعانون من الضرائـب الباهظة اليت فرضتها 
عليهـم الدولـة البيزنطية. األمر الذي جعـل معظمهم حيتمي 
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باحلكم العثماين، حيث كانت الدولـة العثمانية تكتفي بضريبة 
خفيفة، مما مكّنهم من االحتفاظ بأمواهلم وأنفسـهم يف الوقت 
نفسـه. ومن جهة أخرى فإن عامة أهايل البلقان كانوا ينتسبون 
إىل املذهب األرثوذكسي وكان األوربيون جيربوم على الدخول 
إىل الكاثوليكية ويهددوم بالقتل. واعترب هؤالء الناُس العثمانيني 

منقذين هلم من أيدي هؤالء الظاملني.
واسـتغّل األوروبيون ضعـف البيزنطيـني وحاجتهم إىل 
مؤازرم وتأييدهم فاشـترطوا قبول مذهبهم الكاثوليكي. ويف 
يوم ١٢ ديسمرب ١٤٥٢م، صّلوا يف الكنيسة الكربى (آياصوفيا) 
حسب املذهب الكاثوليكي فكرَههم أهايل القسطنطينية حىت قال 
رئيس وزراء الدولة البيزنطية مقولته الشـهرية: "بدل أن أرى يف 
القسطنطينية قبعة الكاثوليك أفّضل أن أرى فيها عمامة األتراك".
يقول املؤرخون إن توّسع أراضي الدولة العثمانية يف األناضول 
ويف البلقان يرجع إىل أسـباب اجتماعية وأخالقية جبنب قوم 
العسكرية، ألن القوة العسكرية ال تكفي وحدها إلخضاع بالد 

تضم أقوامًا من خمتلف األجناس واللغات والعروق واألديان..
فهذه ترمجة فرمان السلطان حممد الفاتح املوجه أىل أهل الذمة 

بعد الفتح يف آخر مجادي األوىل سنة ٨٥٧ هـ (١٤٥٣م):
أعطيهم حرية العبادة وإجراء طقوسهم وشعائرهم على   -١

ما تعارفوا عليه يف تارخيهم.
أمواهلم وأرزاقهم وخمازم وبساتينهم وسُفنهم ومجيع   -٢
أمتعتهم يف محايتنا، وأيضًا نساؤهم وخدامهم وعبيدهم وجواريهم 

مصونة من تدخلنا.
هلم احلـق يف أن يزرعوا أراضيهم ويسـافروا يف الرب   -٣

والبحر دون أي حتديد أو تدخل.
عليهم أن يدفعوا اخلراج الشـرعي سنويًا، وعلينا أن   -٤

حنفظ أنفسهم وأمواهلم.
هلم حق العبادة وإجراء الطقوس ودراسة كتبهم، وليس   -٥
هلم ضرب الناقوس. وعلينا أن ال حنّول كنائسـهم إىل مسـاجد 

وليس هلم إنشاء كنائس جديدة.
ولتجـار أهل الذمة أن يتجروا يف الرب والبحر، وعليهم   -٦
أن يدفعوا ضريبة اجلمرك حسب العرف، وهم مصونون من أي 

تدخل.
ال نأخذ أوالدهم للجيش وال جنرب أي شـخص منهم   -٧

للدخول يف اإلسالم بدون رضاه.

وهلم أن خيتاروا رئيس مجاعتهم لتمشية مصاحلهم.  -٨
وهم مصونون من أي عمـل إجباري ومن أي عمل   -٩

دون أجرة.
كما أعطى السـلطان حممد الفاتح البطريَق حقوقًا أكثر مما 
أعطته الدولة البيزنطية. فإنه دعا البطريق "كناديوس" ومساه "رئيس 
مجاعة الروم". وبذلك منحه منصبًا دنيويًا وإداريًا جبانب منصبه 
الروحاين. وكان البطريق يتمتع مبنصب "الباشا"، حيث خصص 
له حمافظون حلراسته، وإنه كان من أعضاء الديوان السلطاين ممثًال 

عن املسيحيني.
ومن جهة أخرى دعا السـلطان بطريق األرمن يف "بورصة" 
إىل إسـطنبول وعينه رئيسـًا جلماعات األقليات من السـريان 
والقبط والغجر إضافة إىل رئاسـته جلماعـة األرمن. وقد أدى 
هـذا التصرف إىل هجـرة األرمن إىل إسـطنبول إىل أن وصل 
عددهم يف القرن التاسـع عشـر إىل مائة ومخسني ألف نسمة.
واتصل السلطان حممد الفاتح باليهود ضامنًا هلم احلرية الدينية 
بشـرط أن ال يعينوا البيزنطيني. وعندما طـرد "لودويج" ملك 
باويرا سـنة ١٤٧٠م و"فارديناند" ملك أراغون سنة ١٤٩٢م 
اليهوَد، التجأوا إىل الدولة العثمانية ووجدوا فيها املأمن واألمان. 
كما التجأ قسـم من العرب األندلسيني -يف نفس الوقت- إىل 
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إسطنبول حيث عاشـوا كأشقاء مع املسلمني العثمانيني. وكان 
يهود إسبانيا يتكلمون بلهجة "الدينو"، حيث حافظوا على هذه 
اللغة قرونًا مبسـاحمة من الدولة العثمانية. وكانت الدولة تريد أن 

تستفيد من جتربة اليهود التجارية ومن ثروام.
لقد حافظ السـالطني على الكتائب العسـكرية املسيحية 
وأعطتهـم "التيمار" (حق حتصيل ضرائب األراضي املعينة مقابل 
جتهيز عدد من العسـكر)، وبذلك اسـتفادت الدولة من قوم 
يف حروـا. ومما جيدر ذكره أن السـلطان حممـد الفاتح طّبق 
األحكام اإلسـالمية يف أهل الذمة، كمـا كانت هذه األحكام 
معروفة لدى الشـعب املسلم. ومع ذلك فإن املجتمعات ال ختلو 
من النـاس املتطرفني. فلما اطلع السـلطان على تصرف بعض 
الناس وإجبار غري املسـلمني على اإلسالم قال: "ما أْجرأ هؤالء 
على هذا الفعل! وهل يرون أنفسـهم أحرص على اإلسالم من 
اهللا؟". وحـدث أحيانًا أن بعضهم قـدم طلبًا إىل القاضي معلنًا 
عن رغبته يف اعتناق اإلسـالم، فلما حتقـق القاضي من أن هذا 
الشـخص ُأكره على اإلسـالم، رفض دعواه وأبقاه على دينه. 
وهذا مدون يف السجالت الشـرعية.. وحدث أن مسلمًا سّب 
الدين املسـيحي أثناء مناقشـته مع مسـيحي، فُرفعت قضيته 
إىل القاضـي فحكم القاضي بأن ينفى هذا املسـلم من املدينة.

حقوق أهل الذمة
إن الدولة العثمانية طبقت على أهل الذمة أحكام اإلسـالم كما 

ذكرنا آنفًا، وميكننا أن نلخص حقوقهم كالتايل:
١-احلقوق واحلريات األساسية: كانوا يتمتعون بكل احلقوق، 
كحق احلياة والعمل وحرمة املسكن وحق السياحة واالتصاالت 
مثل املسـلمني. وأما االستثناء الوحيد هو منعهم من الدخول إىل 
مكة املكرمة واملدينة املنورة. ومنعوا أيضًا يف سـنة ١٥٨٢م من 
الدخول إىل منطقة "السـلطان أيـوب" (املنطقة اليت يوجد فيها 
ضريح الصحايب اجلليل أيب أيوب األنصاري  صحايب رسول 
اهللا )، حيث اعتربت هذه املنطقة من أهم املراكز اإلسـالمية 
يف إسـطنبول. وأسكنت الدولة أهل الذمة يف ضواحي إسطنبول 
يف األحيـاء املخصصة للروم واألرمن واليهود... إخل. وقد حدد 
بعض السالطني ارتفاع بيوت هؤالء األهايل واشترطوا أن يكون 

ارتفاع بيوت غري املسلمني أقل بقليل من بيوت املسلمني.
٢-هلم احلرية الدينية، أي حرية العبادة واملعبد وتعليم الدين 

وفتح املدارس األهلية، إال أنه كان هناك بعض التحديدات اخلفيفة 
يف الشعائر الدينية؛ مثل إظهار الصليب وضرب الناقوس يبقى يف 
داخـل املعبد وال يظهر يف اخلارج يف األحيـاء اليت كان معظم 
سكاا مسلمني. وحسب الفقه اإلسالمي يستطيع أهل الذمة أن 
حيتفظوا مبعابدهم القدمية إذا فتحت البلدة صلحًا. وأما إذا فتحت 
عنوة فالسـلطان خمري بني اإلبقاء عليهـا أو هدمها. ورغم هذا 
احلكم أبقى السلطان حممد الفاتح كنائس إسطنبول كما كانت، 
وتبعه يف هذا األمر من جاء بعده من السـالطني. وأذن يف بعض 
األحوال املحددة إلنشـاء كنائس وصلوات جديدة (أي معابد 
اليهود) واشُتِرط إْذن الدولة لترميم املعابد القدمية. وقد بلغ عدد 
الكنائس مائة واثنىت عشرة كنيسة، وعدد الصلوات ستًا وثالثني 

يف إسطنبول سنة ١٨٨٥م.
٣-احلرية السياسـية واإلدارية: هلم حق الدخول يف قطاع 
الدولة كموظفني بإسـتثناء الوظائف اليت ختص املسلمني. وليس 
لذمي أن يكون رئيسًا للدولة أو قائدًا للجيش أو رئيسًا للوزراء 
أو واليـًا يف الوالية أو قاضيًا. كما كان عليهم أن يراعوا النظام 
العام واآلداب العامة مثل املسلمني متامًا. وخالل حكم السلطان 
سـليم األول تبني للخليفة أن قسمًا من الروم حاولوا أن ينظموا 
حركة انفصالية، وتعاونـوا يف ذلك مع نصارى جزيرة "مورا"، 
فأراد أن يأمر املسـيحيني أو خيريهم بني اإلسـالم وبني اخلروج 
من إسطنبول، فاعترض عليه شيخ اإلسالم "علي مجايل" (امللقب 
بزنبللـي) قائال: "إن جدك أعطاهم األمن واألمان، فال جيوز لك 

شرعًا أن تكرههم على ذلك".
وملـا حتققت الدولة أن بطريق الـروم تعاون مع أهل جزيرة 
"مورا" يف سنة ١٨٢١م، اعتقلته مث أعدمته. مث ضعفت ثقة الدولة 
يف الروم وبدأت تبعدهم عـن الوظائف احلكومية ووجهتها إىل 

األرمن بدل الروم.
وكانت العالقات اإلسالمية واملسيحية واليهودية حسنة إىل 
حد كبري منذ بداية الدولة العثمانية، واستمرت هذه احلالة قرونا. 
ومنذ بداية القرن التاسع عشر استطاع أهل الذمة أن يتعاقدوا مع 
شركات وجتار أوروبا ووسـعوا ثروام ونفوذهم. وبينما كان 
املسلمون األتراك منهمكني باحلروب واإلدارة، اشتغل أهل الذمة 
بالتجارة والصناعة. ونتيجة هلذا أصبح األتراك حمكومني اقتصاديًا 

بعد أن كانوا حكامًا.
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واجبات أهل الذمة
ومبقابل هذه احلقوق كان هناك بعض الواجبات على أهل الذمة.

أوًال: اجلزية وهي ضريبة خيتلف مقدارها حسب الظروف، 
حيـث كانت تؤخذ من الرجال البالغـني فقط، وال تؤخذ من 
النساء واألطفال والشيوخ ورجال الدين واملرضى. وكانت تؤخذ 
تعويضًا عن اخلدمة العسكرية اليت ُكّلف ا كل املسلمني. ولذلك 
ُغّير امسها إىل "بدل العسـكرية" يف سنة ١٨٥٦م. وإذا ما التحق 
أهل الذمة باجليش، فإن الدولة العثمانية كانت تعفيهم من اجلزية. 
على سبيل املثال، مسحت الدولة العثمانية يف القرنني السادس عشر 
والسـابع عشر بدخول املسيحيني يف جنوب رومانيا إىل اجليش.

ثانيًا: كان الزراع مكلفني باخلراج. وكانت اإلدارة العثمانية 
تعتـرب أراضي األناضول و"الروم إيلي"، أي معظم أراضي الدولة 
العثمانيـة من األراضي "األمريية" (خراجية)، لذلك كان الزراع 
كلهم من املسلمني ومن غري املسلمني متساوين يف هذه الضريبة.

وثالثًا: كل املستوردين كانوا مكلفني بضريبة اجلمرك، إال أن 
نسـبة ضريبة أهل الذمة كانت أكثر بقليل من ضريبة املسلمني. 
كما كانت البضائع واألموال اليت تستعمل يف املعابد الدينية معفّوة 
مـن ضريبة اجلمرك. وقد خففت جدًا هذه الضريبة باالمتيازات 

اليت ناهلا غري املسلمني منذ القرن السادس عشر.
وكان هناك بعض التحديدات على أهل الذمة:

فهـم كانوا ال يظهرون الصليب وال يضربون الناقوس إال يف 
داخل الكنيسة. وال يكون ارتفاع بيوم أكثر من ارتفاع بيوت 
املسـلمني. وال يقلدون املسلمني يف مالبسهم وال يبيعون اخلمر 

وحلم اخلنـزير إال يف املناطق اليت يسكنها غري املسلمني.
وجبانب أهل الذمة الذيـن كانوا مواطين الدولة، كان هناك 
املستأمنون من رعايا الدول األجنبية. وكانوا يتجرون ويتجولون 

يف داخل الدولة للتنـزه واالستطالع حتت محاية الدولة.
وإذا نظرنا إىل أوروبا يف تلك العصور فماذا جند فيها من هذه 
احلقوق؟ أرغب يف هذا الصدد أن أنقل كالم املستشرق "برنارد 
لويس". فعندما زار تركيا قبل عشـرين سنة تقريبًا ُأجريت معه 
مقابلة تلفزيونية، وسأله املراسل: "حنن نرى كثريًا من األوروبيني 
قد جتولوا وكتبوا مذكرات سـياحية داخل الدولة العثمانية منذ 
القرن السـادس عشـر حىت القرن العشرين، يف حني ال جند من 

األتراك من كتب عن األوروبيني؟".
فأجاب "لويس": "مل يكن أي مانع يف تلك اآلونة من زيارة 

األوروبيني الدولـة العثمانية، ألن الدولـة كانت دولة حقوق 
وقوانني؛ كانوا يدخلون مسـتأمنني يتجولون ويتجرون، وكان 
بإمكام أن جيدوا من كل املذاهب من يتكلم بلسـام، أي ما 
كان هؤالء حيّسون بالغربة. أما املسلم فما كان له أن يدخل إىل 
أّي بلد أورويب، إال إذا رضي بالقتل، بسبب التعصب السائد يف 

تلك العصور يف أوروبا".

احلقوق اإلنسانية يف الدولة العثمانية
والدولة العثمانية كانت رائدة يف حقل احلقوق اإلنسانية األساسية، 
وال سـيما يف احلرية الدينية كما قال "غيبون": "ال يستطيع أحد 
أن يعترض على أن الدولة العثمانية هي الدولة األوىل اليت اعتربت 

مبدأ حرية األديان كحجر األساس يف نظامهم".
لندع أوروبا يف تلك القرون جانبًا وننظر إىل أوروبا يف القرن 
التاسع عشر والعشـرين؛ فرنسا اليت تّدعي أا مهد احلرية واليت 
اسـتولت على اجلزائر يف ١٨٣٠م وبقيت فيها ١٣٢ سنة، ماذا 
قّدمت للجزائريني من تلك احلقوق؟ فهل ميكن أن جند وزيرًا بل 

نائبًا من اجلزائر يف برملان فرنسا؟ ال أبدًا.
أمـا إذا نظرنا إىل الدولة العثمانيـة فيمكن أن جند أكثر من 

مخسني شخصًا من غري املسلمني ما بني وزير ونائب.
وهذه املقارنة توضح لنا كل شـيء، إذ نوجزها بأن الدولة 
العثمانية قصرت صالحيتها على املجتمع؛ يف احلكم واألمور املالية 
واجليش، وأودعت كل ما وراء ذلك من التعليم والتربية والضمان 
االجتماعي واألمور الدينية واألحوال الشـخصية وإدارة النفوس 
واإلعالم للمسـلمني ولغري املسـلمني، إىل الشعب الذين كانوا 
يديروا على أسـاس التنظيمات الدينية واملذهبية، كما أودعت 
أوقافهم املختلفة. وكان غري املسلمني ُيْجرون أمر النكاح والطالق 
والنفقـة واملرياث والوصية داخَل مجاعام يف حماكمهم اخلاصة. 
والدولة كانت تنفذ هذه القرارات كما وردت. وكان بإمكام أن 
يفتحوا مدارسهم ويضعوا براجمها وخيتاروا مدرسيها بكل حرية.
وبسبب اإلمهال يف مراقبة تلك املدارس، بدأ يدب فيها الفساد 
اعتبارًا من القرن التاسع عشر. والسبب األساس يرجع إىل عدم 
وجود األشـخاص الذين يتقنون اللغات األجنبية اليت كانت لغة 
التدريس يف تلك املدارس والكليات. وهلذا اخللل فإن معظم األمور 
اخلارجية والدبلوماسـية بقيت يف أيدي األقليات غري اإلسالمية.

يبـدو أن الدولة العثمانية ركزت على وحدة أراضيها وعدم 



جتزئتها أكثر من الوحدة الثقافية. وملا مل تستهدف الدولة سياسة 
الوحدة يف اللغة والثقافة مل تتحقق املواطنة املطلوبة بني املسلمني 
وغري املسـلمني. ولذلك مل تستطع الدولة أن حتّول العالقة بينها 
وبني رعاياها إىل عالقة مستمرة باقية. واحلقيقة أن اإلدارة الذاتية 
يف حقل الدين واألحوال الشـخصية، مل تكن لتشكل مانعًا أمام 

الدولة من حتقيق وحدة املواطنة.
فلو كان باسـتطاعتها حتقيق حقوق املواطنة مثلما حتقق يف 
الواليات املتحدة األمريكية مثًال، لرمبا استمرت الدولة العثمانية، 
وهـذه فرضية. ومن زاوية أخرى نسـتطيع أن نقول إن الدولة 
العثمانية اسـتمرت ستمائة سنة، وماذا تكون عاقبة النظم احلالية 

بعد مائة سنة؟! واهللا أعلم.
ونسـتطيع أن نشـري هنا كتتمة هلذا البحث، أن قسمًا من 
أحفاد العثمانيني يواصلون متثيل هذا املوقف السـليم يف الوقت 
احلاضر، فلمحّبـي فضيلة األسـتاذ املـريب حممد فتح اهللا كولن 
نشـاطات كثرية يف هذا املجال. فهـم يقومون من جهة بإجراء 
احلوار مـع املثقفني الذين مل يتربوا تربية إسـالمية فصاروا ضد 
اإلسالم واإلسالميني، ومع غري املسلمني من جهة أخرى. وأسس 
األسـتاذ حممد فتح اهللا كولن عالقات طيبة ببطريق األرثوذكس 
ومع البابا يوحنا بولس الثاين يف الفاتيكان، ومع رئيس كنيسـة 
اليهود ومع العديد من رؤسـاء األقليـات الدينية األخرى. فقد 
نظمت هذه التجربة عدة مؤمترات دولية يف إسـطنبول يف أعوام 
١٩٩٨-٢٠٠٠م، ويف مدينة "أورفا" عام ٢٠٠٠م. ونظم مركز 
احلوار يف جامعة "جورج تاون" يف الواليات املتحدة األمريكية يف 
شـهر مارس من سنة ٢٠٠١م، مؤمترا لتقييم نشاطات حممد فتح 
اهللا كولن. كما حصلت هذه التجربة على مثرات مفيدة وملموسة 
من هذا احلوار الذي أسهم يف تقليل التوتر بني الثقافات واألديان.

املهم أننا معاشر املسلمني فقدنا قوتنا السياسية واالقتصادية، 
وليس لنا كالم مسـموع يف هذه املجاالت يف الوقت احلاضر. 
ولكن عندنا ثروة هائلة وقوة عظيمة وهي قوة العقيدة وقوة دين 

احلق اليت ال تنفد.
ولو اتصفنا باألخالق احلميدة واالسـتقامة اليت رأيناها عند 
أيب يوسـف وعند السـلطان عثمان وحممد الفاتح، ولو أظهرنا 
كماالت اإلسالم األخالقية، لرأينا نتيجة مثمرة مباركة وحلققنا 

رسالتنا يف احلياة واهللا املوفق. 

(*) كلية اإلهليات، جامعة مرمرة بـ"إسطنبول" / تركيا.
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المأساةالمأساة
وحدمها...وحدمها...

كَوَهِن النسيم ميضيان،كَوَهِن النسيم ميضيان،
والطريَق يقطعان...والطريَق يقطعان...

ال دمعة حزن من وليد،ال دمعة حزن من وليد،
وال خفقة قلب من حفيد...وال خفقة قلب من حفيد...

آالَم الغربة حيييان، آالَم الغربة حيييان، 
ومصريمها جيهالن...ومصريمها جيهالن...

ولكنهما ميضيان، وال يلويان...ولكنهما ميضيان، وال يلويان...
جناحا وروحيهما مشرعان،جناحا وروحيهما مشرعان،

ما يسارعان...ما يسارعان...
إىل سحيق من اهول ُيْقَذفان،إىل سحيق من اهول ُيْقَذفان،

كَمْن ضاع عمره، واستنفَد أيامه...كَمْن ضاع عمره، واستنفَد أيامه...
* * ** * *



مجال احلوشيب*

أدب

الطريق إىل مكة من أرض الشـام طريق جتاري 
ضارب يف القـدم، تلتقي فيـه روافد الطرق 
األخرى الكثرية من سـائر بالد العرب. وهو 
طريق عامر ترتاده القوافل العربية، وخباصة إذا حل فصل الصيف 
القاسي يف جزيرة العرب، وال يوازيه شهرة إال الطريق القادم إىل 

مكة من أرض اليمن يف فصل الشتاء.
على امتداد الطريق الشـامي يف تلـك الليلة املباركة كانت 

السماء صافية، ونسائم الصبا تداعب كثبان الرمل يف ضوء القمر. 
النجوم أخذت تزهر مذ خَيـم الظالم، وبدت كأا على موعد 
مع مناسبة سـعيدة طال انتظارها. ها هي القوافل تلقي بأمحاهلا 
لتسـتريح يف عرض الصحراء البـاردة، وقريبًا من نرياا املوقدة 
جتمع نفر من الرحالة يصطلون ويتسـامرون، كما هي العادة يف 
ليايل الصحراء. كان الزمهرير قارسـًا والظالم حالكًا، ومل خيطر 
ببال أحد من الرحالة أن ينظر إىل السـماء حني اخترق السكوَن 
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املهيب فجأة فرٌس جمّنح يطري بسـرعة الربق اخلاطف قادمًا من 
أرض الشام يف طريقه إىل احلجاز.

مل يكن ذلك سـوى الرباق.. الدابة املباركة اليت أعدها اهللا 
تعاىل لتنقالت أنبيائه ورسله بني قارات العامل. لكنها املرة األوىل 
اليت يشـاهد فيها حملقًا فوق مساء اجلزيرة منذ انقطاع الرحالت 
املتكـررة للخليل  بني مكة وبيت املقدس. فَمن النيب الكرمي 

الذي امتطاه تلك الليلة؟ وأي مهمة عاجلة جاء منها؟
كان الراكب يف تلك الليلة املباركة "حممد بن عبد اهللا" النيب 
القرشـي ، وقد عاد للتو من بيت املقدس بعد أن أقيمت على 
شرفه يف ملكوت السـماء أعظم مراسم االحتفاء لكائن بشري 
بعد آدم . غري أن قصة التكرمي املحمدي هذه -اليت اكتمل 
تتوجيها يف ليلة اإلسراء واملعراج- مت التمهيد هلا قبل ذلك بكثري، 
بل إن فصوهلا تعـود إىل األيام اخلالدة األوىل يف تاريخ النبوات، 
ولعل أظهرها يومان مشهودان عمرت ما بطاح مكة وشعاا. 
أشـرقت مشس اليوم األول على بيوت مكة مع مقدم شيخ 
وقور متوجه صوب بيت إمساعيل  يتفقد ذريته ويتعهد أهل 
البيت. كان ذلك إبراهيم خليل الرمحن . أما املهمة اليت جاء 
من الشام ألجلها فمباركة املحضن الصاحل وتزكية املنـزل الذي 
سـتنتقل منه الساللة الطاهرة اليت سـيخرج منها الغالم اهلامشي 
عليه الصالة والسالم. ويف ضحى اليوم اآلخر كان إبراهيم وابنه 
إمساعيل عليهما السـالم حيدان حـدود البلدة املباركة، وخيطان 
األصول الكـربى لدعوة النيب اخلامت الذي سـيظهر منها، ومها 
يرفعان القواعد ويدعوان اهللا تعاىل: ﴿َربََّنـا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت 
يَِّتَنا ُأمًَّة ُمْسِلَمًة  ِميُع اْلَعِليُم  َربََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّ السَّ
َلَك َوَأِرَنا َمَناِسـَكَنا َوُتْب َعَلْيَنا إِنََّك أَْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم  َربََّنا 
َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسـوًال ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب 
يِهْم إِنََّك أَْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم﴾(البقرة:١٢٧-١٢٩).  َواْلِحْكَمَة َوُيَزكِّ

إن اهللا  خيلق ما يشـاء وخيتار. وقد نظر يف قلوب العباد 
فاصطفى قلب سـيدنا حممد  منها، مث حفظ نسـله يف رحم 
الغيب وتنّقل بـه يف حماضن الطهر جيًال بعد جيل.. ما بني بابل 
ومصر وإيلياء، مث اختار له من أرض احلجاز خري دار. ومن جوار 
زمزم يف الوادي املبارك دنت سـاعة الرمحة ونبعت عني احلياة، 
فولد اهلدى  سـاملًا من النقص، حمفوفًا بالتشريف، ومكلوءًا 

بعني الرعاية والتبجيل.
ومنذ اللحظة األوىل يسند اهللا تعاىل مهمة رعاية الغالم وهدايته 

وكفايته إليه وحده دون سواه. وبعد أربعني عامًا يرفعه إىل أعلى 
املقامات ويكرمه بأشرف الكرامات ليصبح الفىت اهلامشي رسول 
اهللا وخامت النبيني. وحني انقطع الوحي يسريًا عنه يف مبدأ النبوة، 
وزعم من كفر بأن ربه قاله تنـّزل الوحي الكرمي بَقَسـم الرب 
َحى  َواللَّْيِل ِإَذا  العظيم مذكرًا بلسـان املحبة واحلفظ: ﴿َوالضُّ
َسَجى  َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلى  َوَلْآلِخَرُة َخْيٌر َلَك ِمَن اُألوَلى 
  أَلَْم َيِجْدَك َيِتيًما َفآَوى  َوَلَسـْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضى 
َوَوَجَدَك َضاالًّ َفَهَدى  َوَوَجـَدَك َعاِئًال َفَأْغَنى﴾(الضحى:١-٨). 
وتدنو ساعة التكرمي األعظم يف ليلة اإلسراء واملعراج بعد عشرة 

أعوام عطرة من التشريف والكرامة.

موعد قرب زمزم
بعد اخلروج من حصار الشـعب املجهد الشاق الذي دام ثالث 
سـنني، فقد النيب  اثنني من أعز املقربني إليه يف أقل من ثالثة 
أشهر؛ عمه الرحيم الذي كان حيميه، وزوجته احلنون اليت كانت 
تواسيه. وما هو إال أن جترع القلب الكرمي مرارة الفراق، واعتصر 
الفؤاد ألمل الوحدة حىت تنـزل األمر اإلهلي بإحضاره إىل ملكوت 
السماء، ليذوق حالوة الوصل يف جوار ربه ولريتفع يف مقامات 

العبودية والتشريف. كان األمر يفوق اخليال غري أنه حقيقة.
لقد سـلك هذا الطريَق التجاري يف شبابه قبل البعثة مرارًا، 
وهو يعلم يقينًا أن رواحل العرب تسـري فيه شهرًا للوصول إىل 
الشام، ومثَله يف اإلياب منه إىل مكة. لكن ها هو اآلن يرى امتداد 
الطريق يطوى أمامه كالنهر املتعرج، وذلكم مسجد إيلياء يتراءى 
أمـام بصره. أيعقل هذا؟ لقد قطع املسـافة كلها يف ملح البصر. 
ومن جوار املسـجد يرتقي به أمني الوحي جربيل  إىل أعلى 
متجاوزًا به طبقات الغالف اجلوي، الذي تقطع رواحُل الغرب 
احلديثة الطريَق إليه يف ساعات رهيبة وخميفة، وتعود منه كذلك. 
ها هو يعُبر املجرة الشمسية، خملفًا وراءه السدم واألفالك الكونية 
ليصعد إىل هناك، حيث أبعُد نقطة عن عامل األرض تنقله إىل عامل 
السماء. ومن باب السماء األوىل يتنـزل األمر اإلهلي بالسماح 
به لريقى يف ملكوت السماء األعلى، متنقًال بني مراسم االستقبال 
العظيم الذي مجع له فيه من كل مساء مقربوها، والتقى بأشـرف 
سـاكين السـماء من أنبياء اهللا تعاىل ورسله؛ آدم وحيىي وعيسى 
ويوسـف وإدريس وهارون وموسى عليهم السالم. ويف السماء 
السابعة استقبله أبوه إبراهيم  وسلم عليه. مث رقي إىل هناك! 
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حيث مل تطأ قدم قط وال خفق جناح، وشاهد من العوامل الباهرة 
ما يعجز عنها الوصف، وال يفيها بديع الرصف سوى ما ورد يف 
حديث الرب سبحانه وهو خيرب عما جرى هناك بقوله جل شأنه: 
﴿َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى  َأَفُتَماُروَنُه َعَلى َما َيَرى  َوَلَقْد َرآُه 
َنْزَلًة ُأْخَرى  ِعْنَد ِسـْدَرِة اْلُمْنَتَهى  ِعْنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى  ِإْذ 
ْدَرَة َما َيْغَشى  َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى  َلَقْد َرَأى  َيْغَشـى السِّ
ِمْن آَياِت َربِِّه اْلُكْبَرى﴾(النجم:١١-١٨). مث عاد سيدنا حممد  من 

ليلته دون أن يشعر بعودته أحد من أهل مكة.

مقدمات احلدث العظيم
كانت التهيئة اإلهلية للجسد الطاهر 
دقيقة لكي يتحمل ما سـيعرض له 
يف هذه الرحلـة من عوامل ال طاقة 
آلدمي بتحملها؛ فبعد صالة العشاء 
من تلك الليلة املباركة نزل جربيل 
 بأمر ربه إىل احلبيب املصطفى 
 ففرج عن سـقف بيته، مث شق 
صدره وأجرى لـه عملية جراحية 
ربانية مل يفقد فيها قطرة دم شريفة 
واحـدة. غسـل خالهلـا صدره 
الشريف مباء زمزم، مث جاء بطشت 

مـن ذهب ممتلئ حكمة وإميانًا فأفرغه يف صدره مث أطبقه وأعاده 
من جديد كما كان، بل أحسن مما كان.

بعدها أخـذ جربيل  بيده  إىل اخلـارج لرييه دابته 
اليت سـتقله إىل املسجد األقصى يف أرض الشام، قال : "أُتيت 
بالرباق؛ دابة أبيض فـوق احلمار ودون البغل، يضع حافره عند 
منتهى طرفه فركبته فسار يب حىت أتيت بيت املقدس" (متفق عليه). 
ويف أرض النبوات ومنبع الرسـاالت أظهر اهللا تعاىل فضله على 
أهل األرض قاطبة؛ فعند وصوله ربـط الرباق باحللقة اليت كان 
يربـط فيها األنبياء، مث دخل املسـجد فصلى فيه ركعتني مث أتاه 
جربيل باملعراج ليصعد فيه فلما استوى عليه صعد به إىل السماء. 
وقد شهد تلك الليلَة ِبْطريٌق من املقربني هلرقل ملك الروم، وكاد 
هرقل نفسه أن يسلم بسببها؛ فبعد هذه الليلة املباركة بقرابة عشر 
سـنني قدم دحية الكليب  بكتاب رسـول اهللا  إىل هرقل. 
فلما انصرف دحية ، أمر هرقل بإحضار من بالشـام من جتار 

 ، م من حممدمكة، وكان هرقل وافر العقل، فسـأل عن أقر
وكان أبو سـفيان، فقال له: هل جربتم عليه كذبًا؟ فاجتهد أبو 
سـفيان أن حيقر من أمره ويصغره عنده فلم جيد ما يسعفه. قال 
أبو سـفيان: حىت ذكرت قوله ليلة أسري به فقلت: أيها امللك، 
أال أخربك خربًا تعرف أنه كذاب؟ قال: وما هو؟ قلت: إنه يزعم 
لنـا أنه خرج من أرضنا، أرض احلرم، يف ليلة فجاء مسـجدكم 
هذا مسـجد إيلياء، ورجع إلينا تلك الليلـة قبل الصباح. قال: 
وبطريق إيلياء عند رأس قيصر، فقـال بطريق إيلياء: قد علمت 
تلك الليلة. قال: فنظـر إليه هرقل وقال: وما علمك ذا؟ قال: 
إين كنت ال أنام ليلة حىت أغلق أبواب املسـجد، فلما كان تلك 
غري  كلها  األبـواب  أغلقت  الليلة 
باب واحد غلبين، فاسـتعنت عليه 
فُغلبنا  ملعاجلته  حيضرين  ومن  بعمايل 
فلم نسـتطع أن حنركه كأمنا نزاول 
النجاجرة  إليه  فدعـوت  جبًال،  به 
فنظروا إليه فقالوا: إن هذا سـقط 
عليه النجاف والبنيان، ال نسـتطيع 
أن حنركه حىت نصبح فننظر من أين 
أتى. قال: فرجعت، وتركت جانيب 
البـاب مفتوحـني، فلما أصبحت 
غدوت عليهمـا، فإذا احلجر الذي 
يف زاوية املسـجد مثقـوب، وإذا فيه أثر مربـط الدابة، قال: 
فقلـت ألصحايب: ما حبس هذا البـاب الليلة إال على نيب، وقد 
صلـى الليلة مبسـجدنا.. (مقتبس من احلديـث الطويل الذي 
رواه احلافـظ أبو نعيم األصبهـاين يف كتاب دالئـل النبوة).
فلما خرج  من املسـجد قّدم إليه جربيـل إناء من مخر 
 : وإناء من لنب ضيافة للزائر العزيز، وطلب منه أن خيتار، قال
"فاخترت اللنب"، فقـال جربيَل : أصبت الفطرة، "مث عرج 
 ، يب...". (رواه أمحـد). ويف السماء أظهر اهللا تعاىل شرفه ورفعته
حيـث بلغ به مكانًا عليًا مل يصله ملك مقرب وال نيب مرسـل، 
وبّلغه ربه سدرة املنتهى، وهي اليت ينتهي إليها ما يعرج به املالئكة 
مـن األرض فُيقبض منها، وإليها ينتهـي ما ُيهبط به من فوقها، 
وهنـاك رأى جربيل  مرة أخرى علـى هيئته اليت خلقه اهللا 
. مث جاوز به احلد الذي ال يتخطاه جربيل أمني أهل السـماء 
نفسـه. ويف تلك البقعة املباركة الشـريفة مسع صريف األقالم، 
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وفرض اهللا تعاىل عليه وعلى أمته الصالة، ومل يكن أحد قط أقرب 
منه . مث هبط إىل بيت املقدس والظالم ال يزال حالكًا، ودخل 
املسجد، قال : "فلم ألبث إال يسريًا حىت اجتمع ناس كثري، مث 
أذن مؤذن فأقيمت الصالة، فقمنا صفوفًا ننتظر من يؤمنا؛ فأخذ 
جربيـل  فقدمين فصليت م. فلما انصرفت قال جربيل: يا 
حممد أتدري مـن صلى خلفك؟ قلت: "ال". قال: صلى خلفك 

كل نيب بعثه اهللا " (رواه أمحد).
ويف هذا داللة على أنه  هو الرئيس املقدم واإلمام األعظم 
لسـائر األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليه وعليهم أمجعني، حيث 
قدمـه جربيل  ليكون إمامًا هلـم يف دارهم اليت هي معدن 
النبوات وأرض الرساالت. مث خرج من بيت املقدس فحل رباط 

الرباق وركبه عائدًا إىل مكة.

يف طريق العودة
ها هو ذا الكوكب األخضر َيسَبح 
يف ملكوت الكـون اهلائل، وحباُر 
السـدم واألفالك واملجرات حتيط 
به. وها هي جزيـرة العرب يقطع 
وشـاحها املظلـم خيـوط القمر 
املنسدلة يف هدوء، وذاكم هو اخلط 
الترايب الطويل الذي شـهد مساؤه 
اإلطالق،  على  بشرية  رحلة  أعظم 
وعلى البعد ُترى قوافل العرب تسري 

فيه، وأخرى تستريح حوله.
مل تغب عن ذاكرة سيدنا حممد  مشاعر احلنني يف رحالته 
األوىل كلما ميمت املطايا وجوهها ِقبل مكة يف طريق عودا من 
الشـام، وكلما رفعت اإلبل أعناقها يف سريها الطويل تستشرف 
جبال مكة من بعيد، شوقًا إىل نسائم البيت وعبق أذاخره، وهي 

حمملة بالبضائع والتحف الشامية النادرة.
غـري أن هذه الرحلة اإلميانية -خارج حدود احلجاز، وبعيدًا 
عن كوكب األرض- كانت األوىل للفىت اهلامشي بعد أن أكرمه 
اهللا تعاىل بالرسـالة. وهي املنطلق احلقيقي الذي انتقلت الدعوة 
بعده خارج مكة لتعم أرجاء اجلزيرة العربية مث انتشـرت بشكل 

مذهل يف غضون سنوات لتعّمر مجيع أقطار األرض.
وعلـى الرغم من درجة الظهور والريادة للطريق الذي يربط 

بني مكة وبيت املقدس، فقد شـهد تاريخ النبوات تقاربًا كبريًا 
كذلك بني املسـجد احلرام واملسـجد األقصى. حىت إن سورة 
اإلسـراء ذاا قرنت حبديث طويل ومجيل عن بين إسرائيل، ويف 
مطلعها قوله جل شأنه: ﴿ُسـْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال ِمَن 
اْلَمْسـِجِد اْلَحَراِم إَِلى اْلَمْسِجِد اَألْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه لُِنِرَيُه 
ِميُع اْلَبِصريُ  َوآَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناُه  ِمْن آَياِتَنا إِنَّه ُهَو السَّ
ُهًدى لَِبِني ِإْسَراِئيَل َأالَّ َتتَِّخُذوا ِمْن ُدوِني َوِكيًال﴾(اإلسراء:١-٢)، بل 

إن االسم اآلخر لسورة "اإلسراء" هو "بنو إسرائيل".
وقبـل أن يطبق الرباق جناحيه، ويهبـط جبوار البيت العتيق 
ليعود الراكب الكرمي إىل فراشـه الذي ال يزال سـاخنًا، كان 
الرسـول  قد اخترق بروحه وجسـده حاجز الزمن يف تلك 
الليلة املقمرة؛ وعدلت السـاعاُت 
القليلة املاضية الـيت قطعها ماليَني 
السنيني الضوئية مبقياس البشر. رأى 
خالهلا من اَملشـاهد والعوامل ما ال 
إدراكه،  على  البشري  للعقل  قدرة 
وأعاد تاريخ النبوة حيًا يف القلوب، 
قلوِب املؤمنني به مـن أمته الذين 
يصدقون باهللا تعاىل ومالئكته وكتبه 
ورسله، وبقيٍة قليلة ممن آمن به من 
أهل الكتاب الذين أمرنا اهللا سبحانه 
باإلحسان إليهم، ولني احلديث عند 
احلوار معهم؛ ألم صدقوا مبا أنزل 
اهللا تعاىل على رسـله، قال تعاىل: ﴿َوَال ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ 
ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسـُن ِإالَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا ِبالَِّذي أُْنِزَل 
إِلَْيَنا َوأُْنـِزَل إِلَْيُكْم َوإَِلُهَنا َوإَِلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسـِلُموَن﴾ 

(العنكبوت:٤٦).

وال يفوق التقارب بني املسجدين، والطريق الذي يربط بينهما 
من حيث الظهور والريادة إال ذلك الترابط الكبري بني سرية النيب 
املكي اخلامت من ذرية إمساعيل ، وسـرية النيب املقدسي اخلامت 

 . من ذرية إسحاق

(*) مدير حترير جملة "مكة" / اململكة العربية السعودية.
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عزيزي عبد اهللا... أسند ظهرك للخلف ودعين 
أمط جسـمي قليًال ألتسع وأمأل جويف باهلواء. 
فكلما امتألُت باهلواء فإن دماغك سيعمل أحسن، 
ومن مث سـتعي كالمي بشـكل أفضل. وإن سألتين عن العالقة 
بينهما أقول، بأن كل عضو يف جسـمك له عالقة بكل شيء، 
بل بكل الكائنات. فلكي يعمل دماغك سـتحتاج إىل السكر، 
ولكـي تؤّمن الطاقة للخاليا العصبية حتتاج إىل حرق السـكر، 
وحلرق السكر حتتاج إىل أوكسجني، والعضو الذي يؤّمن دخول 
األوكسجني هو أنا (الرئة) وسأحتدث لك عن نفسي يف هذا العدد.

يف احلقيقة إن احلديث عـن النفس أمر ليس حممودًا، ولكن 
ما أفعله ال يعد حديثًا عن النفس. فكل ما أبغيه هو احلديث عنه 
 وبيان مجال قدرته يف إبداعي على أكمل وجه. لذا ال يوجد 
يف جنبايت أي موضع للتكرب أو االغترار، فكل شيء له ؛ كل 
ما أملكه وكل ما أقوم بـه وكل ما علّي من التفاصيل والدقائق 
والصنعـة البديعة اليت ال حتيطوا علمـًا، كلها له جّلت قدرته. 
ولكي تواصل حياتك فإن اهللا  قد وظفين يف أعمال ووضعين 

يف بدنك العجيب.
لقـد أودعين اهللا يف قفص صدرك الـذي أحيط بأضالعك 
وعضالت صدرك على شكل كيسـني هوائيني أمين وأيسر، أو 

بعبـارة أدق، على شـكل منفاخ. كمـا أين أرتبط من األعلى 
بالقصبـة اهلوائية والبلعوم، وأنفصل عن األعضاء الداخلية للبطن 

املوضوعة يف األسفل باحلجاب احلاجز العضلي.

التنّفس األول للرئة
إن أول نفس استنشقُته كان مع اللحظات األوىل مليالدك. ومنذ 
تلـك اللحظة ما زلُت أتنّفس دون توقف، حىت أثناء نومك فإين 
أزودك باألكسجني الذي حتتاج إليه، وذلك بتلقي األوامر آليًا من 
"البصلة السيسائية" أي، املركز املحرك الوعائي واملركز التنفسي.
إن قريين يف العمل هو القلب الذي بدأ نشـاطه قبلي بكثري 
حني كنَت يف الشـهر األول يف رحم أمك. يف تلك الفترة كنُت 
أسـتريح ومل يكن تكويين قد اكتمل بعد، أي مل تربز احلاجة إّيل 
بعد. إذ كانت أمك -اليت جتـرح قلبها أحيانًا- تزودك بدمها، 
بكل احتياجاتك من الغذاء واألوكسـجني. ولو قمُت أنا بشيء 
من هذا القبيل، َالختنقُت على الفور، ألنك كنَت تسبح يف مادة 
سـائلة يف رحم أمك، ولو حاولَت التنفس المتألُت ذا السائل 

واختنقنا سوية.
إن أول نفس أستنشـقه عند الـوالدة مهم جدًا وإنه صعب 
للغايـة، ألن القصبة اهلوائية عندك تكون أضيق بكثري من حالتها 

عارف سرسلماز*

علومعلوم

لـــروح  .. فتـــش عـــن ا ا عنـــد األثـــر الفنـــي ال تتوقـــف.. وبـــه ال تظـــل منبهـــًر
لـــذي  لرّســـام  ا . وعـــن ا لتـــي صاغتـــه. لَصناع ا ليـــد ا . وعن ا لعظيـــم مـــن ورائه. ا

. ففـــي  لـــذي نثر. لناثر ا ا . و لشـــاعر الذي شـــعر. . وا لنحـــات الذي نحت. . وا رســـم.
. ويعتلـــج الفـــن كلـــه.. روح اإلنســـان يرقـــد الجمـــال كلـــه.

* * *

أ.د. عرفان يلماز*
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االعتيادية، إال أن عدد احلويصالت الرئوية اليت يتم خالَهلا تبادُل 
األكسجني مع شعرياتك الدموية كثرية جدًا بالنسبة إىل حجمي، 
وهـذا ما يعّوض ضيق القصبة اهلوائيـة عندي. عند أول حركة 
يل، وبعـد أن ميتلئ جويف باهلواء، أقوم بالضغط على الشـرايني 
واألوردة القادمة إيل من القلب، يف حني يبقى شـرياين املرتبط 
مباشـرة بالشريان األر خارج نطاق العمل، كما ينغلق الصمام 
بني األذينني وينفصل عن دورة األم. وإذا ما بقي الصمام مفتوحًا 
دون انغالق، فإن الدم املؤكسج خيتلط بالدم الفقري باألكسجني 
ويسبب "املرض األزرق" أو الزرقة القلبية، حيث يرجع لون الطفل 
األزرق إىل أن الـدم األزرق ال جيد مفرًا من أن يتجه إىل البطني 
األيسـر، والشـريان األورطي (األر) وخيتلط بدمهما األمحر، 

ويوزع هذا الدم املمزوج إىل اجلسم فيعطيه اللون األزرق.
وتظهر الزرقة الناجتة عن نقصان األوكسـجني يف األنسجة 
على املدخنني أيضًا. وال شـك أن أكرب عدو يل هو التبغ الذي 
حيتوي على مئات املواد السامة والضارة. ومن إحدى هذه املواد، 
"مونوكسيد الكربون" أو استنشـاق منتوجات غازية تتحد مع 
مادة اهليموغلوبني (خضاب الدم) وتعيق انتشار األوكسجني يف 
اجلسم. وهلذا فإن شـفيت املدخنني تبدو مائلة إىل الزرقة. واحلق 
يقال عجزنا -رغم حماوالتنـا الكثيفة- عن مقاومة تلوث اهلواء 
الذي بدأ يزداد بسرعة يف عصرنا هذا، فإذا بنا نراهم (املدخنني) 
قد زادوا الطني بلة بتدخينهـم، األمر الذي جيعلين أجن. كيف 

ميكن إلنسان أن يكون جاهال هلذه الدرجة!

آليات محاية الرئة
لقد خلقين ريب  بطريقة مميزة وفريدة الستنشاق اهلواء وإدخاله 
إىل الدم بواسطة الضغط العايل، مث طرِح فضالت غاِز ثاين أكسيد 
الكربون املوجود يف الدم إىل اخلارج قبل أن يرتفع إىل مسـتوى 
يؤدي إىل اختناق اجلسـم. وألنه  يعلم أن اهلواء سيتلوث إىل 
هذه الدرجة، فقد زودين ببعض اآلليات حلماية نفسـي. ونتيجة 
لذلك فإين أمارس عملي دون أي عطل ملدة طويلة. إال أن ازدياد 
املواد الصناعية السامة والغازات بشكل كبري، جعلين ال أقدر على 
مقاومة األخطار بسـهولة. مث إم ينفثون يف وجهي دخان التبغ 

الذي قيل: إن فيه أكثر من أربعة آالف مادة سامة وخمتلفة.
إم أدرى بأنفسهم.. فلو أين فقدُت املقاومة وضعفُت عنها، 
ال أدري كم سـأفتح عليهم من أبواب املشاكل. كثريًا ما كنت 
أصاب يف املاضي مبرض السـل، أما اليـوم فإنين أفّضل اإلصابة 
مبرض السرطان متاشيًا مع املوضة!.. وكأن يف األمر دعابة أليس 

كذلك؟ ماذا أفعل؟ وهل ميكن أن أصاب بالسـرطان بإراديت؟ 
فكما أن هذا املرض املسمى بالسرطان ميكن أن يصيب أي عضو 
يف أي حلظة، فإنه ميكن أن يصيبين أنا أيضًا أكثر من غريي، ألين 
على متاس مباشـر باهلواء دائمًا. فلو أين توقفت عن استنشـاق 
اهلواء لَلفظَت أنفاسك األخرية على الفور. وهلذا ينبغي عليك أن 

تنتبه إىل نظافة اهلواء يف حميطك.
يف احلقيقة أن باطن املجاري اهلوائية اليت تنقل اهلواء إىل داخلي 
َن بشعريات  واليت تسموا القصبة اهلوائية والشعيبات اهلوائية، ُبطِّ
تلتقط وتدفع ذرات الغبار واملفـرزات املخاطية حنو احللق لكي 
خيرج بعد ذلك بواسـطة السـعال، حيث تعمل هذه الشعريات 
طوال الليل أثناء نومك، وَتدفع األغشيَة املخاطية اليت التصقت ا 
ذراُت الغبار واليت استنشقتها ارًا حنو حلقك، وتقوم يف الصباح 
بطرح كتلة الغشـاء املخاطي املوجودة يف حنجرتك وتتخلص 
من البلغم. أما املدّخنون فَيقتلون ما بني ٨٠٠-١٠٠٠ خلية من 
شعريايت الرئوية يف كل مرة يسحبون فيها الدخان إىل جويف. وبعد 
مدة أعجز عن تكنيس جزيئات املواد السـامة الواردة مع اهلواء، 
كـذرات الكربون، والكربيت، والرصاص... ذلك ألن خاليا 
األهداب أو شعريايت الرئوية داخل القصبة اهلوائية، متوت مع مرور 
األيام وتصل إىل حالة ال ُتحَتمل فتغري هيكلها وتكوينها. ومن مث 
فإن ذرات الغبار املوجودة داخل اهلواء املتلوث، َتُسّد جمرى اهلواء 
كما ُتَسـد جماري املدافئ ووصالت املداخن يف منازلنا. ولعلي 

ُأصاب نتيجة ذلك مبرض االنسداد الرئوي املزمن أو السرطان.
عزيزي عبد اهللا... أعرف أنك ال تدّخن، ولكنين أردُت أن 
أملس جوانب املوضوع لتقوم بشـرحه لبعض أصدقائك، فأرجو 

أّال متّل مين.

التكوين املتكامل البديع
ويف هذا الصدد أوّد أن أشرح لك بعض البدائع الفنية يف تكويين 
املتكامل البديـع. كما تعرف أنه إذا اجتمعـت العناصر الفنية 
واجلماليـة والوظيفية يف أثر ما، فإا تعطيه ميزة ذات معىن. وإن 
تكويين املتكامل -ككل أصدقائي العاملني يف بدنك- يهدف إىل 
التالؤم مع الوظيفة املهمة اليت سأقوم ا. بتعبري آخر، فإنه يستحيل 
اجتماع اخلاليا واجلزيئات ّيف عن طريق الصدفة، فإنه يسـتحيل 
إجياد جزيئـة واحدة من جزيئات الربوتينات املختلفة الداخلة يف 
تركيبـيت من تلقاء نفسـها ودون إدراك. إن االحتفاظ بالضغط 
العايل ألوكسـجني اهلواء الداخل إىل جويف، ونفاذ األكسجني 
من غشائي أثناء االنتشار، مث النفاذ من أغشية الشعريات الدموية 
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العالقة واالمتزاج مع جزيئات خضاب الدم، ونفاذ ثاين أوكسيد 
الكربون ذي الضغط العايل إىل جويف من نفس األغشية، وقيامي 
بطرحه إىل اخلارج مع كل زفري وشـهيق لـك أمر ال ميكن أن 
يتحقق بسـهولة. إنك تتنفس ١٣-١٤ مرة يف الدقيقة، ويف كل 
مرة تتحقق هذه العملية. جيب علـّي عند االنتفاخ واالنكماش 
أثناء الشـهيق الذي جتريه غالبـًا دون إدراك، أن أكون يف حالة 
مرنة جدًا. وإن أهم خاصية أمتلكها -باإلضافة إىل هذه املرونة- 
هي إظهار أوسـع سـطح يف أصغر حجم. إن اهللا  وضع يف 
صدرك الضيق أغشـية تقارب مسـاحتها ١٠٠ متر مربع، أو 
يقارب مخسـني ضعفًا من جلدك الذي يلف جسمك، وبفضل 
هذا منحك مسـاحة واسعة تتيح انتشار الغازات. يف حني ينبغي 
على الغازات هذه، من أجل النفاذ من أغشية اجلهاز التنفسي، أن 
تبقى رطبة على الدوام وال جتف أبدًا. إن سـطوح أغشية اجلهاز 
النتفسـي الرطبة، ممتازة جدًا النتشار الغازات؛ ولكي ال تلتصق 
األغشية الرقيقة ببعضها، ولكي ال يتعرض اجلهاز التنفسي للخطر 
بسبب التوتر السطحي واخلاصية الشعرية، يفرز إىل داخلي مادة 
سـائلة حتتوي على مواد سطحية. ولو مل تكن هذه املادة السائلة 

اللتصقت األغشية الرقيقة ببعضها وَلفشلت عملية االنتشار.

القصبة اهلوائية
إن اهلواء الداخل إىل جويف مثل الطرق الثانوية املتفرعة عن الطريق 
السـريع، فهي تضيق وتتفرع وتنتهي حبجريات مغلقة -تسمى 
احلويصالت- فتكّون بذلك شـبكة. وإن اهلواء الداخل من الفم 
واألنف يلتقي يف الطريق السـريع املسمى القصبة اهلوائية، حيث 
يبلغ طول القصبة اهلوائية يف الشخص العادي حوايل ١٥ سم. وأوّد 
ها هنا أن أقول لك شيئًا مهمًا خبصوص عمل خاطئ تقوم به يف 
كثري من األحيان، وكان األوىل أن يتكلم عنه العضو الذي تسمونه 
األنف. إال أين سـأتطرق للموضوع بشكل طفيف لعالقته يب.

إنك يـا عبد اهللا كثريًا ما ختطئ يف طريقة التنفس، إذ عليك 
أن تستنشق اهلواء من األنف وتطرحه من الفم، عندها سيسخن 
اهلواء الوارد من أنفك مباشـرة ويترطب، ومن مث ستتخلص من 
ذرات الغبـار فيه. إذا فعلَت هذا فإنـك ال تعّرضين للضيق وال 
تصـاب بالزكام أو بالتهابات اجلهاز التنفسـي العلوي. أما إذا 
استنشـقَت اهلواء البارد واجلاف من فمك، فـإن ذرات الغبار 
واجلراثيم ستدخل جويف وستسبب احلساسية، بل قد يصل األمر 

إىل االلتهاب الرئوي.
كان أبوك وأمك حني كنت صغريًا حيافظان على بقاء جمرى 

تنفس أنفك سالكًا، فيقطران فيه املْصل الفيزيولوجي لئال ينسد. 
وأعتقد اآلن أنك عرفَت سـبب سـهولة مرض األطفال الذين 

ينامون وفمهم مفتوح بسبب وجود الزوائد اللحمية يف أنفهم.
عّم كنا نتحدث وكيف خضنا هـذه املواضيع؟ نعم.. نعم 

تذكرُت، كنت أحتدث عن طرق اهلواء الوارد إّيل.

اإلنذار املبكر
إن أطـراف القصبة اهلوائية اليت ُتوِصل اهلواء إيل -كما هو احلال 
متامـًا يف اِملدخنة- تتكّون مـن ١٦-٢٠ حلقة غضروفية على 
شكل أنبوب أسطواين. ولئال تظهر مشكلة بسبب وجود البلعوم 
والقصبـة اهلوائية جنبًا إىل جنب، فـإن آخر حلقة من احللقات 
الغضروفية املبنية على بعضها البعض، أكملت حبلقة نسيجية مرنة 
بدل الغضروف القاسي. ومن مث فإن غضاريف القصبة اهلوائية لن 
تعيق ابتالع اللقيمات أثناء الطعام، إذ توجد فوق وجبوار احللقات 
الغضروفية ألياف عضلية، حيث توسـع أثناء شهيقي القصبات 

اهلوائية بتمدد احللقات الغضروفية وتضيِّقها.
مرت عليك أوقـاٌت نّبهتك فيها عن طريق السـعال. رمبا 
أزعجتـك بذلك، ولكن لو أنين مل أضيق ُقطـر القصبة اهلوائية 
وأقلـص أحزميت العضلية حىت تصل إىل ما حتت السـُدس، ومل 
أتسـرع بالتنفس من خـالل القصبة اهلوائيـة الضيقة هذه، ملا 
اسـتطعت ال أستطيع طرح بعض األجسـام الغريبة اليت تدخل 
جويف فجأة (كذرات الغبار وبعض القطع الصغرية)، عندها ينسد 
جـويف ويؤدي ذلك إىل انعدام اهلـواء وبالتايل إىل موتك يف آن 
واحد. وهلذا السبب فإن االنفجار السريع الذي تسمونه السعال، 
يعين التخلص من ذرات الغبار الضارة يف داخلي. وقد وضع ريب 
 جهازًا صوتيا يف الطـرف األمامي لقصبيت اهلوائية العريضة 
جدًا واليت تشبه الطريق السـريع، وهو جهاز رائع مذهل! ولو 
قمُت باحلديث عنه ملا كفتين الصفحات. فاهلواء الوارد إيل واهلواء 
الفاسـد الصادر عين، حيرك احلبال الصوتية عندما مير من خالل 
هذا الصندوق الصويت، ويصدر النغمات اجلميلة واألناشيد الرائعة 

واألحاديث اليت تبهج احلياة.

الشعبة اهلوائية
إن اهلواء الوارد من القصبة اهلوائية ينقسم إىل فرعني مها الشعبتان 
اهلوائيتان التوأمتان ميىن ويسرى. ويف األصل ال ُنعترب توأمًا، ألن 
الـيت تقيم يف الطرف األمين تتكون من ثالث قطع، أما اليت تقيم 
يف الطرف األيسـر فتتكون من قطعتني. وكأين أمسع سـؤالك، 
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وما احلكمة من ذلك؟ أستطيع أن نقول لك: إن شقيقيت الشعبة 
اليسـرى خلقت لتتيح جماًال للقلب وليتخذ مكانًا أوسع ويعمل 
براحة أكثر، باإلضافة إىل أنه عندما يبدأ السـرطان يف أي قسم، 
فيمكن إزالة القسم املصاب فقط بعملية جراحية وبالتايل أستطيع 
أن أواصـل حيايت. ورمبا هناك حكم كثـرية ال يعلمها إال ريب 
سبحانه. وتنقسم الشعبتان اهلوائيتان اللتان تدخالن إىل جوفنا إىل 
٨-١٠ طرق فرعية دقيقة -كما هو احلال يف الطرق السـريعة- 
وكل واحدة من هذه تنقسم إىل فروع أكثر دقة بقطر واحد سم. 
إن نظام التفرع هذا يشـبه منظر شجرة رأسها حنو األسفل. أما 
يف اية هذه الفروع الدقيقة فتوجد شعيبات النظام التنفسي اليت 

تشبه عنقود العنب.

الشعريات الدموية
وإن آخـر نقطة يف الطريق هي الكريات اليت تشـبه احلبات اليت 
تكّون العناقيد، إذ هي األجزاء احلياتية األساسـية. كما أن هذه 
الكريات الصغرية اليت تسـمى احلويصالت صنعت من أغشـية 
رقيقة جدًا أحيطت بشـبكة الشعريات الدموية. قسِمي الوظيفي 
األساسـي الذي يتم فيه تبادل الغازات موجود هنا. وإن شبكة 
الشـعريات الدموية اليت تلف احلويصالت الرئوية، هي أقسـام 
متفرعة عن شـرياين احلامل الدم الفاسـد والقـادم من القلب 
(فقري األوكسـجني) وشرياين الذي جيمع الدم النظيف مين (غين 

األوكسجني) ويوصله إىل القلب.
توجد طبقتان غشائيتان رقيقتان حتيطان يب وحتميانين؛ إحدى 
هاتني الطبقتني ملتصقة يب متامـًا، واألخرى ملتصقة باألضالع 
الصدريـة، وبينهما يف الكيس الفراغي مادة سـائلة لزجة رقيقة 
جدًا. وأثناء انتفاخي وانكماشـي متنع هذه املادة السائلة اللزجة 
احتمال كشطي عند احتكاكي بفراغ جدران القفص الصدري. 
ولوال هذه املادة السائلة لكشط سطحي وانفتح يفَّ ثقب بعد مدة 
قصرية جدًا. ينبغي على فراغ القفص الصدري أن يتوسع ليفسح 
يل جماًال أثناء انتفاخي عند التنفس. فلو مل أجد مكانًا أتسع فيه ملا 
استطعُت التنفس، وملتَّ أنت بسرعة. فالشكر للخالق  الذي 
صنـع قفصًا من األضالع حلماييت، والـذي صنع مفاصل مرنة 
جزئيًا تلتوي على األضالع، وبالتايل يتوسع فراغ القفص جزئيًا 
ويفسـح يل مكانًا. إضافة إىل أن احلجاب احلاجز العضلي الذي 
يفصلـين عن املعدة واألمعاء، يقلل احنناءه ويضغط على األعضاء 
املوجودة يف البطن حنو األسفل، مما ينفخ جدار البطن حنو اخلارج 
ويفسح يل مكانًا ألنزل فيه. وبفضل حركة األضالع واحلجاب 

احلاجز أتوسـع يف املكان الذي فسح يل من خالل انتفاخي مبلء 
جويف باهلواء. إن وجودي معلق يف الفراغ الصدري ويتحقق من 

خالل القصبة اهلوائية التابعة يل والشرايني واألوردة.
إن احتمال إصابيت باألمراض عال جدًا نظرًا الرتباطي بالعامل 
اخلارجي. ويأيت السعال على رأس القائمة اليت أرسل فيها إشارة 
حتذيريـة إلصابيت باملرض. فأحيانًا ُأخـرج بلغمًا خمتلطًا بالدم، 
إضافة إىل أنين أجد صعوبة يف التنفس، وُأشعرك بأمل يف صدرك. 
عندما ترى هذه اإلشـارات التحذيريـة، ينبغي عليك أن تكون 
يقظًا جدًا، ألن البكتريات واجلراثيم إذا ثبتت أقدامها يف داخلي، 

فإا تتكاثر يف احلويصالت اهلوائية وتتصلب وتسبب التهابات.
إنين حساسة جدًا جتاه اإلضرابات التحسسية، فعندما تتالمس 
جدران العضالت املسـتوية املتوضعة على جدار الشعبة اهلوائية 
باملواد الغريبة كغبار الطلع فإا تتقلص بتأثري إفرازات اهليستامني. 
إضافة إىل أن األمراض التحسسـية اليت تصيب العروق الدموية، 
تؤثر علّي جدًا لكوين عضوًا من أكثر األعضاء احلاملة للدم. كما 
تظهر حالة القوة التنفسـية عند تقلص عضالت الشعبة الرئوية 
وعـدم إخراج اإلفرازات املخاطية اليت أفرزها ضد احلساسـية، 
وإنكم تسموا مبرض الربو. فعندما ميتلئ داخلي ذه اإلفرازات 
املخاطية اليت ُأصدرها حلماية نفسي وال أستطيع إخراجها، أعاين 

صعوبة يف التنفس.
ومبعـزل عن هذا، فإنين كثريًا ما أصـاب باألمراض احلادة 
املزمنة والتهاب الشعب اهلوائية وانتفاخ الرئة، حىت إن عصبيتك 

وانفعالك يؤثر علّي، إذ أعاين صعوبة يف التنفس مباشرة.
ال تؤاخذين يا عبد اهللا! فمسـاحيت ضيقة جدًا، إذ ال ميكن 
أن أختصـر احلديث عن عمل فين مذهل مثلي يف أربع صفحات 
أو مخس. وهلذا أحيـل الباقي إليك، ففي فهمك كفاية. لكن يا 
قرة عيين، ابتعد عن أماكن التدخني والغازات السـامة وأدخنة 
السـيارات. استنشق اهلواء بعمق يف األماكن النظيفة وأرسل إّيل 
أوكسـيجينًا كثيفًا، مث فكر بتمّعن يف كل شهقة بصوت "هو" 
الـذي ُأصدره وأذكر به خالقنا، وتذكر أنين ميكن أن أتوقف يف 

أي حلظة، فاشكر ربنا العظيم الذي ال اية لقدرته. 

(*) جامعة ٩ أيلول / تركيا. الترمجة عن التركية: حممد ماهر قفص.
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محاور أساسية في فهم القرآن

هناك أساس مهم من أسس تفسري القرآن وهو "أن القرآن 
يبني بعضه بعضا". ولذا فأول ما ينبغي أن يعتين به املفسـر 
هو أن جيمع املتشـاات ويقرن بعضها ببعض. فرب معىن 
أمجلـه القرآن يف موضع وفصله يف موضع آخر، أو أطلق يف موضع وقيد يف 
موضـع آخر. مث إن القرآن رمبا تعرض للمعىن الواحد يف غري موضع حلكم 
عالية اقتضت ختصيص كل موضع بالقدر الذي أورد فيه. فإذا ما مجع املفسر 
كل مواضع وروده جتلى له اهليكل العام الذي أراده القرآن يف تلك القضية.

القرآن كله كالسورة الواحدة
وقد عّلم رسول اهللا  أصحابه ذلك املنهج يف فهم القرآن يف عدة مواقف. 
فعن عبد اهللا بن مسعود  قال: ملا نزلت ﴿الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإميَاَنُهْم 
ِبُظْلٍم﴾(األنعام:٨٢)، شـق ذلك على الناس، قالوا يا رسول اهللا، وأينا مل يظلم 
نفسه؟! فقال: "إنه ليس الذي تعنون، أمل تسمعوا قول العبد الصاحل: ﴿َيا ُبَنيَّ 
ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم﴾(لقمان:١٣) إمنا هو الشرك" (رواه البخاري). َال ُتْشِرْك ِباِهللا ِإنَّ الشِّ
فقد أطلق لفظ الظلم يف موضع فشاع يف املعىن املعهود يف الظلم يف عرف 
اخلطاب، بينما هو مفسر يف موضع آخر بالشرك. والذي جيعل املوضع اآلخر 
متعينا للبيان هو الفهم العايل لقواعد الشـريعة وكلياا، ومنهجها يف حتديد 
أسـباب النجاة وأسباب اهلالك، مما يعني على إحلاق اآليات بعضها ببعض.

وما زال هذا املعىن م حىت صرحوا بأن القرآن كله كالسورة الواحدة 
حيمل بعضه على بعض، قال اإلمام الرازي يف التفسـري الكبري: "ألن القرآن 
كله كالسورة الواحدة، وكاآلية الواحدة يصدق بعضها بعضا، ويبني بعضها 

أ.د. علي مجعة*
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معىن بعض، أال ترى أن اآليات الدالة على الوعيد مطلقة، مث إا 
متعلقة بآيات التوبة وبآيات العفو".

وللعالمة الطاهر بن عاشـور حترير جيـد يف هذا املعىن ميثل 
ضابطـا مهما جيب تأمله يف قضية محل بعض القرآن على بعض، 
حيث قال يف التحرير والتنوير: "وهذا كالم ال حيسـن إطالقه، 
ألن القرآن قد حيمل بعض آياته على بعض، وقد يسـتقل بعضها 
عن بعض، إذ ليس يتعني أن يكون املعىن املقصود يف بعض اآليات 

مقصودا يف مجيع نظائرها، بله ما يقارب غرضها".
وقـد ألف ابن اجلوزي كتابًا فيما أمجل يف القرآن يف موضع 
وفسر يف موضع آخر منه، ونبه ابن تيمية على هذا املعىن يف أصول 
التفسـري، وكذا ابن كثري يف أوائل تفسريه، وكالمه مأخوذ من 

كالم ابن تيمية، مث السيوطي يف اإلتقان وغريهم كثري.
وهو قريب ممـا عرف عند املتأخرين بالتفسـري املوضوعي 

للقرآن الكرمي وقد كتب فيه كثريون.

السنة النبوية أول بيان للقرآن الكرمي
وأسـاس آخر مهم من أسس التفسري وهو "أن السنة النبوية ثاين 
الوحيني، وأا نابعة من القرآن وموضحة ملعانيه". فهي أول بيان 
للقرآن الكرمي، وهو بيان ميتاز بالعصمة. فإنه أول كاشـف دقيق 
منضبط وحمفوظ يكشف عن معاين القرآن، وألنه معصوم وحجة 
فإنه مكمل للهدى القرآين، حبيث يتكون منهما معا توجه الشرع 
الشـريف يف كل مسألة أو قضية، بل قال اإلمام السيوطي رمحه 
اهللا يف "اإلتقان": "وقال اإلمام الشافعي : مجيع ما تقوله األمة 
شرح للسـنة، ومجيع السنة شرح للقرآن"، وقال أيضا: مجيع ما 
حكم به النيب  فهو مما فهمه من القرآن. قلت: ويؤيد هذا قوله 
: "إين ال أحل إال مـا أحل اهللا، وال أحرم إال ما حرم اهللا يف 

كتابه" (أخرجه ذا اللفظ الشايف يف األم).
قال الشيخ طاهر اجلزائري يف "توجيه النظر إىل أصول األثر": 
"قـال بعض علماء األصول: ما قال النيب  من شـيء فهو يف 
القرآن أو فيه أصله قرب أو بعد، فهمه من فهمه، وَعِمَه عنه من 
عمه، وكذا كل ما حكم به، أو قضى به، وإمنا يدرك الطالب من 

ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسـعه ومقدار فهمه، وقال سعيد بن 
جبري: ما بلغين حديث عن رسول اهللا  على وجهه إال وجدت 

مصداقه يف كتاب اهللا".
وقـد أدى ذلك كما هو معلوم إىل أن أنشـأ املسـلمون 
منظومات كاملة من العلوم اخلادمة للبيان النبوي. فنشأت علوم 
احلديـث وعلوم اجلرح والتعديل، وأمثـرت ذلك النتاج العلمي 
الفائق الذي مل تعرف أمة من األمم له مثيال. وقد نشـط احلفاظ 
إلفراد املؤلفات ملا يتعلق بالبيان النبوي القرآين فنشـأ ما يعرف 
بالتفسـري باملأثور، ومجع فيه احلافظ السيوطي مجهرته الضخمة 
"الدر املنثور، يف التفسـري باملأثور" فاسـتوعب فيها من مصادر 
واسعة جدا كل حديث أو أثر له وجه تعلق بآية من كتاب اهللا.

ومـن املتأخرين مجـع العالمة املحدث السـيد عبد اهللا بن 
الصديق الغماري كتابا يف التفسري باألحاديث املرفوعة وصل فيه 

إىل سورة هود.
ولـذا فعلى املفسـر أن يطلع على مـا ورد يف كل آية من 
األحاديـث واآلثار، فما كان منهـا مرفوعا إىل النيب  حقيقة 
أو حكما فقد وجب الوقوف عنده واعتباره، وما سـوى ذلك 
فليتأمل. فإن كل واحد من املفسرين كان حيمل معىن اآلية على 
مجلة املعارف والعلوم الـيت انتهى إليه عصره، وأحاط به زمانه، 
مث القـرآن أكرب من ذلك، وهو جمرد عن الزمان واملكان ال يتقيد 

ما وال بأحواهلما.

علم أصول الفقه
وأساس آخر مهم من أساس التفسري هو "علم أصول الفقه اشتمل 
على ضوابط فهم النص وحتليله". ولذا فقد وجب على املفسـر 
وذلك ألن أعظم مقاصد املفسـر أن يلم باألدوات واآلليات اليت 

يتمكن ا من حتليل التركيب وتفكيك النص وفهمه.
وخدمة النـص حتليال وتفكيكا وإحاطـة بأجزائه وكلياته، 
وسـربا لداللة ألفاظه وتراكيبه، وتوصال إىل أغراضه ومقاصده، 
وتقنينا ألساليب ومسالك االستنباط منه، هدف يسعى إليه املفسر 

ويسعى إليه األصويل على حد سواء.
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وقد عين األصوليون ذه القضايا وحرروها ودققوا فيها تدقيقا 
زائدا، وخلصوا كل املقدمات اليت يتوقف عليها حتقيق أغراضهم 
تلك من العلوم األخرى مع اسـتقراء زائد يليق مبقصودهم حىت 
اسـتوى علم األصول ونضجت فيه تلك البحوث، وبلغت حدا 
متقدمـا جدا من التحرير واالنضباط. حىت إم خلصوا حبوثًا من 
علوم اللغة، ومن علم النحو، ومن علوم البالغة وغريها وجعلوها 

أبوابا يف علم األصول.
فال يليق ألحد أن ُيْقِدم على تفسري كتاب اهللا تعاىل من دون 
نظر سـابق، ومترس فائق بعلم األصول. قال العالمة الطاهر بن 
عاشـور يف "التحرير والتنوير": "وأما أصـول الفقه فلم يكونوا 
يعدونـه من مادة التفسـري، ولكنهم يذكـرون أحكام األوامر 
والنواهـي والعموم، وهي من أصـول الفقه، فتحصل أن بعضه 
يكون مادة للتفسري، وذلك من جهتني؛ إحدامها: أن علم األصول 
قد أودعت فيه مسائل كثرية هي من طرق استعمال كالم العرب، 
وفهم موارد اللغة، أمهل التنبيَه عليها علماُء العربية، مثل مسـائل 
الفحـوى ومفهوم املخالفة. وقد عد الغـزايل علم األصول من 
مجلـة العلوم اليت تتعلق بالقـرآن وبأحكامه، فال جرم أن يكون 
مادة للتفسـري. أما اجلهة الثانية؛ فهـو أن علم األصول يضبط 
قواعد االسـتنباط ويفصح عنها، فهو آلة للمفسـر يف استنباط 

املعاين الشرعية من آياا".
ورمبا كان األمر أكرب من ذلك، حيث يسـتفيد الناظر يف فن 
األصول نسقا كليا للتفكري يرث من خالله أصوال كربى للنظر، 
ويلتفت ذهنه إىل قضية القطعيـة والظنية وأثرها يف الفهم، وإىل 
أبواب التعارض والترجيح وكيف يسـلك فيها، وإىل االستدالل 
وكيفية اسـتخراج جهة الداللة مـن النصوص إىل غري ذلك من 
أساليب الفهم. وال ختفى أمهية ذلك ملن يتصدى لإلبانة عن معاين 

كالم احلق جل شأنه.

اتساع مدلوالت التركيب
وأسـاس آخر ال يقل أمهية عما سـبقه وهو "اتساع مدلوالت 
التراكيب حبسب اتساع األسقف املعرفية، والتراكيب احلضارية". 

فقد قال علماء األصول: "االسـتعمال من صفة املتكلم، واحلمل 
من صفة املخاطب، والوضع قبلهما". واملقصود أن محل الكالم 
على معانيه وتأويله علـى أوضاعه اللغوية من صفات املتلقي أو 
املسـتمع. واملقصود أيضًا أن املسـتمع هو الذي يتلقى الكالم 
فيقوم مبهمة حتليله واستخراج مضامينه والتغلغل فيه للوصول إىل 
املقاصد اليت محلها املتكلم عليه. وكل ذلك حمكوم بالوضع اللغوي 
الضابط لعملية اسـتعمال الكالم. والذي يؤّمن إجياد مشترك بني 
املتكلم والسامع، يتم من خالله تبادل املعاين، ذلك التبادل الذي 
على أساسـه ض املجتمع البشري وتراكمت املعارف وسرت 

بني البشر فنمت احلضارة.
وهذه العملية الـيت حيكمها الوضع متوقفة عند تنـزيل كل 
لفـظ على معناه أو معانيه اليت ركـب بإزائها منذ أن مت الوضع 
اللغوي واسـتقر، حبيث مل يعد من املمكن التالعب بتلك الداللة 
أو تغيريها، إال مبقدار مأمـون ومنضبط من حتريك داللة اللفظ 
حبيث ينتقل الذهن من املعـىن األصلي الذي وضع له اللفظ إىل 

الزم له، أو جزء من مدلوله أو ما أشبه.
وهذا يعين أن لكل مسـتمع حظا من فهم التركيب، حبيث 
كلما اتسـعت معرفته وازدادت خلفياته وامتد تصوره إىل معان 
أوسع، رأى أن التركيب حيتملها ويومئ إليها. وال يكاد أن يقع 
هذا يف كل البشر إال نادرا الستواء البشر يف املعارف أو تقارم 
فيها. وهم يف ذلك حمكومـون مبعطيات زمام، حبيث ال خيطر 
ألحدهم ما سـوف يكشفه الزمن من األمور بعد زمنه، ليضمن 
كالمه إشـارة إليه. فإن ُوجد بشري نابه، أو عبقرٌي فذ وَعَرف 
بطريق ما شيئا من األمور املستقبلة وأشار يف كالمه إليه، مث جاءت 
األحداث موافقة له اعترب الناس هذا ظاهرة خارقة تستحق الدراسة 
كما وقع مثال حول "تنبؤات نوسـتراداموس"، وشأا معروف.

فكيف بالعلم اإلهلي الشامل املحيط الذي ال ختفى عليه خافية، 
وهو سبحانه الذي قدر لكل زمن ما يقع فيه من أحداث ويستجد 
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فيه من علوم ومعارف، فإنه سبحانه ضّمن كالمه إشارة إىل ذلك 
كله، حبيث كلما استجد شيء الحت داللة النص إليه. فالقرآن 
الكرمي نٌص جاءت ألفاظه وتراكيبه من عند اهللا حبيث ال تتناقض 
مدلوالته مع أي سقف معريف يأيت به زمن، وليس ذلك يف طوق 
بشر، بل كلما تدخلت األهواء البشرية يف الكتب السماوية، فإا 
بتصوراا القاصرة اليت ال حتيط مبسـتجدات األمور يف األزمان 
املقبلة تقيد طالقة النص وإطالقه، وجتعل أحدث األزمان تناقضه 
وتصطـدم به. ولذا صان اهللا القـرآن وَحِفظه، ولذا اصطدمت 
نصوص الكتب السـماوية املحرفة بالواقع حىت أحدثت مشكلة 
العلم والدين يف أوروبا. وقد تناول هذا املعىن "موريس بوكاي" 

يف كتابه "القرآن والتوراة واإلجنيل يف ضوء العلم احلديث".
واملقصود أن البشـر كلما ارتفعت معارفهم واسـتحدثت 
عندهم علـوم ومعطيات، وجدوا أن النص القرآين متسـق مع 
تلك املعطيات، بينما يسقط كالم أي بشري عن مواكبة الزمن، 
لقصور تصور قائله وعدم إحاطته عند صياغة كالمه، وكلما كان 
قارئ القرآن أوسـع إحاطة بالعلوم واألفكار واملناهج املختلفة، 
اتسـعت داللة القرآن يف نظره على حنو معجز. ولذا يظل القرآن 
متجددا عرب العصور ال تنتهي عجائبه وال ينضب معينه، بل يزداد 
ثراء كلما ارتقى البشر يف سـلم احلضارة واملعرفة. قال الطاهر 
بن عاشـور يف التحرير والتنوير: "وأما النوع الثاين من إعجازه 
العلمي فهو ينقسم إىل قسمني، قسم يكفي إلدراكه فهمه ومسعه، 
وقسم حيتاج إدراك وجه إعجازه إىل العلم بقواعد العلوم، فينبلج 
للناس شيئا فشيئا انبالج أضواء الفجر، على حسب مبالغ الفهوم 

وتطورات العلوم".

مسالك القرآن يف التأثري على النفس
وأساس مهم من أسس التفسري وهو "مسالك القرآن يف التأثري على 
النفس وأثر ذلك يف فهم النص القرآين وحتليله، ووجوب حتصيل 
آليـات ذلك". وهو أصل إن غاب عـن الناس كلهم فينبغي أال 
يغيب عن املفسر. وهو الذي ينقب عن مقاصد القرآن ومراميه، 
ومدلوالت اإلحياءات واملؤثرات اليت يستجلبها القرآن ويوظفها 
يف إثـارة النفـوس وحتريكها، ومحلها على النهوض والنشـاط 
واملسارعة إىل ما يريد أو احلساسية والتوجس والفرق مما ال يريد.
وليعلم أن هذا األصل متوقف علـى حمورين؛ األول: علوم 
البالغة، وهي املعنية بأسـرار التركيب اللغوي، واملعاين الكامنة 
وراء كل حتوير وتغيري يف التراكيب، وما يترتب على كل احتمال 

منها من املعاين املسـتفادة. الثاين: هو علم النفس، ألنه هو املعين 
بالبحـث يف طبيعة النفس البشـرية وكيفية صدور األفعال منها 

وكيفية استجابتها للمؤثرات املختلفة.
والقرآن الكرمي جاء بتصور كامل للنفس البشـرية وطبيعتها 
وأطوارها، وقد سار يف تطبيقاته العملية ويف سرده ملقاصده ويف 
نسجه لكلماته وآياته وفق منهج رباين راق يف التعامل مع النفس 
والتأثري فيها، حبيث إن املفسر إن أّمل بأطراف من ذلك واتسعت 
معرفته ذه املعاين صار يـرى وراء كل كلمة وكل تعبري وكل 

تركيب قرآين تأثريا نفسيا مقصودا.
قال اإلمام اخلطايب يف "بيان إعجاز القرآن": "يف إعجاز القرآن 
وجه آخر ذهب عنه الناس، فال يكاد يعرفه إال شاذ من آحادهم، 
وذلك صنيعه بالقلوب، وتأثريه يف النفوس، فإنك ال تسمع كالما 
غري القرآن منظوما وال منثورا إذا قرع السمع خلص له إىل القلب 
مـن اللذة واحلالوة يف حال ومن الروعـة واملهابة يف أخرى ما 
خيلص منه إليه، تستبشـر به النفوس، وتنشرح له الصدور، حىت 
إذا أخذت حظها منه، عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق، 
وتغشاها اخلوف والفرق، تقشعر منه اجللود، وتفزع له القلوب، 

حيول بني النفس ومضمراا وعقائدها الراسخة".

قصص األنبياء مناقشة ألصول املناهج الفكرية
وأساس آخر مهم من أسس تفسري القرآن الكرمي وهو أن "قصص 
األنبياء مناقشـة ألصول املناهج الفكرية اليت يدور حوهلا الفكر 
اإلنسـاين عرب الزمان". فقد جاءت قصص األنبياء ملقاصد ربانية 
متعددة، منها تثبيت فؤاد النيب  ومن مث تثبيت أفئدة ورثته ومحلة 
مواريث النبوة وأنوار اهلداية من بعده، إىل اخللق من العلماء اهلداة 
والدعاة إىل اهللا على بصرية حبق، قال تعاىل: ﴿َوُكًال نَُّقصُّ َعَلْيَك 

ِمْن أَنَباِء الرُُّسِل َما ُنَثبُِّت ِبِه ُفَؤاَدَك﴾(هود:١٢٠).
ومنها أا موضع نظر وتأمل ألصحاب الفكر، وأهل العقول 
املسـتنرية حبق يقول : ﴿َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ُألْوِلي 
اَألْلَباِب﴾(يوسف:١١١). فقوله "عربة" معناه أن قصص األنبياء حمل 
نظر واسع، حبيث تستخرج منها فوائد كربى، وقد توسع العالمة 
الطاهر بن عاشـور -رمحه اهللا- يف املقدمة السابعة من مقدمات 
"التحرير والتنوير"، يف ذكر فوائد قصص األنبياء، فذكر عشر فوائد 
مع إفادات جزلة حول قصص األنبياء وكيفية توظيف القرآن هلا.
وقد تأملت قصص األنبياء يف القرآن فالح يل فيها معىن كلي 
جليل جيعل فائدا أوسع وأكرب من أن تكون سردا ألحداث من 
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تاريخ األنبياء الكرام، رغم ما يف ذلك من األمهية واجلاللة.
وبيان ذلك: أن كل واحدة من قصص األنبياء تناقش منهجا 
من مناهج االحنراف، وتتعرض بالتحليل والرد والتقومي لفلسـفة 
من الفلسفات، وتبحث قضية كربى من قضايا الفكر اإلنساين، 
حبيث تشتمل قصُص األنبياء على مناقشة ألصول املناهج الفكرية 
املنحرفة واملتكررة عرب التاريخ اإلنساين بأكمله، حيث إن البشرية 
يف تارخيهـا الطويل عرفت فكرة مشـاة لفكرة العلمانية مثال، 
ففكرة العلمانية وفصل الدين عن جماالت احلياة ليست حديثة أو 
وليدة عصور النهضة األوروبية، بل هي منهج فكري بشري قدمي 
برز عند قوم شـعيب . فقد حكى القرآن عنهم: ﴿َقاُلوا َيا 
ُشـَعْيُب َأَصالُتَك َتْأُمُرَك َأْن َنْتُرَك َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َأْو َأْن َنْفَعَل ِفي 

َأْمَوالَِنا َما َنَشاُء إِنََّك َألَْنَت اَحلِليُم الرَِّشيُد﴾(هود:٨٧).
فهم يتعجبون من وجود عالقة بني الصالة وبني إدارة األموال، 
وأوجِه التعامل معها. فقد جاء قوم شعيب فوق الكفر ببلية أخرى، 
وهـي أم ال يرون رابطا بني التقـوى والصالة والصالح وبني 
الشؤون املالية، وكأم يقولون: ال عالقة بني الدين وبني االقتصاد.

وعليه فإن قصة شـعيب أرقى منهج نبوي قرآين ناقش قضية 
العلمانية، وأبرُز املحـاور املهمة اليت تفكك تلك الفكرة، وتبني 
فسـادها وضررها، وتأيت بالبديل الرباين والتوجيه اإلهلي يف هذا 
الصدد. وذا يتسـع لنا جمال آخر يف فهم أسـباب اختيار احلق 
سـبحانه لقصص معينة من قصص األنبياء، حيث قال: ﴿َوَلَقْد 
َأْرَسـْلَنا ُرُسـًال ِمْن َقْبِلَك ِمْنُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمْنُهْم َمْن َلْم 
َنْقُصْص َعَلْيَك﴾(غافر:٧٨). وكأن القصـص املنتقاة اليت أوردها 

القرآن تناقش رؤوس القضايا اإلنسانية والنظريات الفلسفية.
ويترتب على هذا أن ُيقبل املفسر على قضية شعيب  وأن 
جيمع كل مواضع ورودها يف القرن مث يتأمل املعاجلة اإلهلية لقضية 
العلمانيـة. وكيف عّلم اهللا تعاىل شـعيبًا  املداخل الدقيقة 
ملناقشـة تلك القضية، وما هي املرتكزات اليت رشـحها القرآن 
وأبرزها يف مناقشـة تلك القضية، وذلـك بعد أن يقرأ العلمانية 
وتطوراا ودرجاا قراءة دقيقة على غرار ما كتبه الدكتور عبد 
الوهاب املسريي يف كتابه "العلمانية اجلزئية، والعلمانية الشاملة"، 

حبيث يعرف ما ينبغي أن يبحث له من رد وجواب يف القرآن.
وذا تضيـف قصُص األنبياء فوائَد زائدة على العظة والعربة 
والتثبيت والتأسي، ويتسـع جماُل النظر فيها وتنفتح لنا دراسات 
قرآنية جديدة يف حبث أساليب القرآن يف مناقشة التيارات واملناهج 
والفلسفات احلديثة، ويتبني أن كل قصة من قصص األنبياء متثل 

مناقشة لفلسفة أو منهج فكري مما يتكرر عرب التاريخ.

حماور السور وأثرها يف فهم القرآن
وأساس من أسس التفسري اآلخر وهو: "حماور سور القرآن، وأثرها 
يف فهم النصوص القرآنية". ومعناه أن لكل سورة من سور القرآن 
الكرمي حمـورا حمددا تنبين عليه السـورة، وتدور حوله وتؤكده 
بصور ومناذج تفصيلية متعددة، وجتند ألجل خدمته وإبرازه أمثاال 
وقصصا ومقاطع قرآنية، مطولة أحيانا ومقتضبة حازمة خاطفة يف 
أحيان أخرى حبيث تشتمل تلك املقاطع على أوامر تشريعية ونظم 
أخالقية ومناقشة ملناهج فكرية خمتلفة وما أشبه مما يشكل مقاصد 
جزئية، تتعاضد وتأتلف وتشـتبك وتتداخل من أجل ترسـيخ 
وتوكيد معىن ذلك املحور الرئيسـي الذي تدور السورة حوله.
فمحور سـورة البقرة مثًال يف قوله سبحانه: ﴿ِإْذ َقاَل َلُه َربُُّه 
َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمَني﴾(البقرة:١٣١). إذ تدور سورة البقرة 
حول قضية اإلسالم هللا، وكيف أا املدخل األعظم لتحقيق قضية 
العبودية واإلعانة اليت جاءت ا سورة الفاحتة: ﴿إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك 
َنْسـَتِعُني﴾(الفاحتة:٥)، وأن األمر فيها ينهض على أساس راسخ من 
التسليم املطلق هللا بالعظمة والربوبية واستحقاق العبادة وأنه وحده 
احلاكم، وأن التشريع واألمر والنهي له وحده.. حىت إذا ما ثبتت 
قضية التسليم واستقرت يف العقل، وانعقد عليها اجلنان أمكن نقل 
هذا املكلف إىل قضية االصطفاء وهي حمور سورة آل عمران، إذ 
تدور السورة كلها حول آيتني حموريتني ومها قوله سبحانه: ﴿ِإنَّ 
اهللاَ اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحـا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمنيَ 
يًَّة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َواهللاُ َسـِميٌع َعِليٌم﴾(آل عمران:٣٣-٣٤).  ُذرِّ

وهكذا وكأن سـور القرآن تعاجل قضية كربى، ابتداء بقضية 
العبودية يف سورة الفاحتة وقضية اإلسالم يف سورة البقرة وقضية 
االصطفاء يف سـورة آل عمران وانتهاء بقضية االلتجاء إىل اهللا 

واالحتماء به يف سورة الناس.
أساس أخري ومهم من أسس التفسري خنتم به حديثنا عن أسس 
التفسـري، وهذا ال يعين أن هذه األسـس حمصورة وإمنا بالتأمل 
واالسـتقراء ميكن أن نستخرج أسسا أخرى وميكن أن نعد هذه 
األسس مناذج من األسس املستخرجة من القرآن الكرمي لتفسريه.

االشتقاق األكرب وأثره يف فهم النص
فمن أسس التفسـري "االشـتقاق األكرب وأثره يف فهم النص". 
فاالشـتقاق علم من أعظم علوم اللغة على اإلطالق، وأشـدها 
تأثـريا يف فهم داللة التراكيب. وهو علـم دال على ثراء العربية 
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وسـعة حبور اللغة. واألصل فيه إدراك املعاين، مث مالحظة سريان 
املعـىن يف كل الصور اللفظية املتناسـلة الدالة عليه، واليت انتزع 
بعضها من بعض، أو عكس ذلك؛ بأن جتمع األلفاظ املتشـاة 
علـى حنو معني بغية الوصول إىل املعىن الذي تدور حوله، إضافة 
إىل أنه تستخرج به من اللفظ الواحد صور بالغة الكثرة يف تعبريها 
عن األحوال واهليئات واالحتماالت والفوارق الدقيقة اليت تطرأ 
على املعىن الواحد باعتبار تنوع املشخصات واختالف األحوال، 

حبيث يستخرج لكل حال صورة من صور اللفظ.
مث هو علم واسع دقيق فيه مؤلفات كثرية، وإمنا أردت هنا نوعا 
حمددا من أنواع االشتقاق، وهو نوع تنوعت أمساؤه عند العلماء، 
فسـماه الفخر الرازي يف "مفاتيح الغيب" "االشـتقاق األكرب". 
وتبعه حممد راغب باشـا يف كتاب "السفينة" له، وتبعهما صديق 

حسن خان يف "الَعَلم اخلفاق من علم االشتقاق" وغريهم...
وهؤالء مجيعا يتكلمون على نوع واحد اختلفت أمساؤه. قال 
األسـتاذ عبد اهللا أمني يف كتاب "االشتقاق": "االشتقاق الكبار 
وهو انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغيري يف ترتيب بعض أحرفها، 
بتقدمي بعضها على بعض مع تشـابه بينهما يف املعىن واالتفاق يف 
األحرف". ويسمى هذا االشتقاق "قلبا لغويا" متييزا له من القلب 

الصريف اإلعاليل وهو إبدال بعض أحرف العلة من بعض.
وقـد أمسيت هذا القلب اللغوي "القلب االشـتقاقي"، ألنه 
من مباحث علم االشـتقاق وأكثر ما يكون القلب االشـتقاقي 
يف الكلمـات الثالثية، وبصيغتني يف املادة الواحدة مثل: "جذبه، 

وجبذه" إذا شده إليه..
قال اإلمام الفخر الرازي يف "التفسري الكبري": "املسألة األوىل: 
اعلـم أن أقصر الطرق يف تعريف مدلـوالت األلفاظ هو طريقة 
االشـتقاق، مث إن االشـتقاق صيغة املاضية واملستقبل واملصدر، 
ومثل اشتقاق اسـم الفاعل واسـم املفعول وغريمها منه. وأما 
االشـتقاق األكرب فهو أن الكلمة إذا كانت مركبة من احلروف 
كانت قابلة لالنقالبات ال حمالة، فنقول أول مراتب هذا التركيب 
أن تكون الكلمة مركبة من حرفني ومثل هذه الكلمة ال تقبل إال 

نوعني من التقليب كقولنا "من" وقلبه "من".
وبعـد هذه املرتبة أن تكون الكلمة مركبة من ثالثة أحرف، 
كقولنا "محد"، وهذه الكلمة تقبل سـتة أنـواع من التقليبات، 
وذلك ألنه ميكن جعل كل واحد من تلك احلروف الثالثة ابتداء 
لتلـك الكلمة، وعلى كل واحد من التقديرات الثالثة فإنه ميكن 
وقوع احلرفني الباقيني على وجهني، لكن ضرب الثالثة يف اثنني 

بستة، فهذه التقليبات الواقعة يف الكلمات الثالثية ميكن وقوعها 
على ستة أوجه.

مث بعـد هذه املرتبة أن تكون الكلمة رباعية كقولنا "عقرب، 
وثعلب" وهي تقبل أربعة وعشـرين وجها من التقليبات. وذلك 
ألنـه ميكن جعـل كل واحد من تلك احلـروف األربعة ابتداء 
لتلـك الكلمة، وعلى كل واحد من تلك التقديرات األربعة فإنه 
ميكن وقوع احلروف الثالثة الباقية على ستة أنواع من التقليبات 
وضرب أربعة يف ستة أنواع من التقليبات، وضرب أربعة يف ستة 

يفيد أربعة وعشرين وجها..".
وعليه ميكن للمفسر أن يتوسع يف حتليل لفظ "امللك" واملالئكة 
جنس شـريف من اخللق. أورد القرآن بعض أوصافهم وسكت 
عن بعض اكتفاء بداللة الصورة االشتقاقية للفظ امللك. إذ األصل 
يف اللفظ الداللة على القوة والبأس، فكان األصل يف امللك القوة، 
تلك القوة اليت تشـيع وتسـري يف كل مساته وأوصافه؛ فهم ال 
يأكلون وال يشربون وهذه قوة، وهم ال ينامون وهذه قوة، وهم 
يسبحون الليل والنهار ال يفترون وهذه قوة. ومنهم خزنة جهنم 
وهم مالئكة غالظ شداد وهذه قوة، مث هم مع بأسهم وسطوم 
وقوم جيمعون إىل ذلك غاية اخلضوع للحق، فهم خيافون رم 
من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهم مع محلهم للعرش يسبحون 

حبمد رم ويستغفرون للذين آمنوا.
كل ذلـك يلفت نظر املفسـر إىل توظيف قضية املالئكة يف 
ترسيخ معىن عظمة احلق سبحانه من حيث خضوع هذه األكوان 
العظمة جلالله، يلفت نظر املفسـر إىل جـالل وعظمية القضية 
اليت عرضها احلق سـبحانه يف قوله تعـاىل: ﴿ِإْذ َتُقوُل لِْلُمْؤِمِنَني 
ُكْم َربُُّكْم ِبَثَالَثِة آَالٍف ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُمْنَزِلَني  أَلَـْن َيْكِفَيُكْم َأْن ُيِمدَّ
 َبَلـى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمـْن َفْوِرِهْم َهَذا ُيْمِدْدُكْم 
ِمَني  َوَما َجَعَلُه اهللاُ ِإالَّ  َربُُّكْم ِبَخْمَسـِة آَالٍف ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُمَسوِّ
ُبْشَرى َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ ُقُلوُبُكْم ِبِه َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اِهللا اْلَعِزيِز 

اْلَحِكيِم﴾(آل عمران:١٢٤-١٢٦).
وإذا ألفنـا النظر والتأمل يف املفـردات القرآنية ذه الطريقة 
انفتحـت لنا آفاق رحبة يف الوقوف على التصورات الكاملة اليت 
أراد القرآن لنـا أن نعرفها وحنيط ا. وذلك ألن األلفاظ حينئذ 
سوف تنثر لنا مكنوناا ويبوح كل لفظ مبا حيمله معناه من أبعاد، 

وال خيفى أن هذا يف غاية األمهية يف فهم القرآن. 

(*) مفيت الديار املصرية.
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أ.د. حسن األمراين*

عني فـرض  أحبابنا  فمـرية 
مبـني وهذا  بصـدق،  فهذا 
وذلك كالسهم يف اخلــافقني
بني بني  مـا  خيطر  فأصبـح 
وعاد لريتاح مـن َبعد أيـن
فمـا عـدت إال خبفي حنني
واملعصمني النفـس  أثقل  مبا 
وأصبح كاجلمر يف األصغرين:
املقلتني سـهُدهم  وكّحـل 
وقد شـغلتك أمـوٌر َمَضني
جلني؟ أو  ذهبـا  أحتـسـبه 
إذا بعـت ربّك مـا باليدين
وذّرفـت يف جوفـه دمعتني

نزلُت إىل السـوق كيما أمري
فكانـت كمعتـرك ال يلني
اخلطا بـني  يقـارب  وذاك 
السـنون أتعبْته  قـد  وآخر 
وكـلهـُم أدرك املبتغــى
مفلــٌس دوم  ولـكنين 
الفؤاد وسـال  سـألت  وملا 
مسـمعي إىل  نـداء  تناهى 
لقد منَت حىت انبالج الصباح
السـاجدين يف  كان  تقّلبهم 
أما زلت يف السوق تبغي الفالح
لقد ربح البيـع يا بن التراب
كالعاشـِقني ليلك  وقطّعت 

(*) رئيس حترير جملة "املشكاة" / املغرب.
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يعترب مفهوم املنهـج (Méthode) من أنفس ما 
اهتدى إليه العقل البشري عرب قرون متتالية من 
الكدح واملكابدة يف املجال املعريف، وهو عبارة 
عن آليات متضافرة للكشف عن احلقائق املعرفية يف جماالا املتعددة 
واملتنوعـة، إذ ينصبغ املنهج دوما بصبغة املجال الذي ُيعَمل فيه.

وقـد أدى إعمال املنهج إىل بروز مفهـوم أدق هو مفهوم 
املنهجية (Méthodologie)، وهي عبارة عن إطار مرجعي جامع 
ملجموعة آليات استنطاقية حبثية متواشجة ينتظمها ناظم موحد.

ومل يهتد العقل البشري إىل املنهجية يف املجال الكوين إال بعد 
أن اكتشف أن الظواهر الكونية موحدة عضويا، انطالقا من إدراك 
بنائيـة الكون ووحدته العضوية. وقد متت تعدية هذا املفهوم إىل 
املجاالت االجتماعية واإلنسـانية من لدن جمموعة من املدارس.
ويف مقابل بنائية الكون، اليت أطلق اكتشاُفها إمكاَن البحث 
املنهاجي وفجر كلَّ هذه العطاءات املعرفية واملادية اليت نشهدها 
اليوم، فقد مّن اهللا سـبحانه بأن أقر بني ظهرانينا القرآن ترتيًال، 
والترتيل لغة من "الرتل وهو حسـن تناسـق الشيء. وثغر رَتل 

ورِتل: حسـن التنضيد مسـتوي النبات، ورّتل الكالَم: أحسن 
تأليفه. والرتيالء: جنس مـن اهلوام" وهي العنكبوت اليت تنضد 
بيتها بشـكل شـبكي بديع تتفاضى كل مكوناته. غري أننا جند 
كثريا من املفسرين -رغم اتفاق أقوال أئمة اللغة على أن الترتيل 
مأخوذ من النضد ومن االتسـاق ومن التنسـيق ومن االنتظام 
على اسـتقامة- قد قصروه على اجلانب الصويت منه؛ فقالوا هو: 
"إرسـال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة". وملا كان األمر يف 
القـرآن ينصرف باألصل إىل تدبر املعاين وتفهمها، إذ هو كتاب 
هداية، فـإن َقْصر املعىن على اجلانب الصـويت من القرآن رغم 
احلشد احلاشد من اآلثار، كآثار ابن عباس وجماهد وقتادة، ومن 
كالم أئمة اللغة، كابن األعرايب واجلوهري وابن منظور وابن عباد 
وغريهم مما ينص مجيعه على حسن تفهم املعاين وتفهيمها، أقول: 
رغم كل تلك اآلثار واألقوال فقد مت إمهال البعد البنائي/النَّْضدي 
االتساقي الذي تتضمنه هذه الكلمة: األمر الذي يعد حتكما بغري 
برهان، خصوصا إذا وجدنا يف تعريفات بعض القراء كأيب البقاء 
الكفوي للترتيل، النصَّ الصريح على أنه للتدبر واالستنباط أيضا 

دراسات إسالمية

أ.د. أمحد عبادي*

دعامة من دعامات الختم
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وذلك يف قوله: "وأما الترتيل، فإنه للتدبر والتفكر واالستنباط".
إن الوحدة العضوية يف القرآن املجيد، واليت تشكل أحد أهم 
وجـوه اإلعجاز فيه، تفتح املجال أمام القراءة املنهاجية لآليات/

البصائر ُصُعدًا حنو مآالت معرفية ال حصر هلا.
ولطاملـا دندن علماؤنـا كاإلمام ابن حزم األندلسـي (ت 
٤٥٦هـ)، واإلمـام عبد القاهر اجلرجـاين (ت ٤٧١هـ)، 
واإلمام أيب بكر بن العريب (ت ٥٤٣هـ)، واإلمام أيب إسـحاق 
الشاطيب (ت ٧٩٠هـ) وغريهم حول بنائية القرآن حتت عناوين 
خمتلفة؛ فتارة مسوها النظم، وتارة مسوها الترتيب، وأخرى مسوها 

االتساق أو املعمارية أو البنائية مباشرة.
ومن أعظم وأجلى ما كتب حول بنائية القرآن تلك الورقات 
الوضيئة اليت كتبها الدكتور حممـد عبد اهللا دراز يف كتابه القيم 
"النبأ العظيم"، وسوف جنتزئ منها بثالث فقرات نرى فيها تعبريًا 
واضحا عن إدراكه العميق هلذه البنائية، حميلني على باقيها لرياجع 

يف موضعه.
يقـول رمحه اهللا: "فلـو أنك نظرت إىل هـذه النجوم عند 
تنـزيلها... فرأيتها وقد ُأِعّد لكل جنم منها سـاعة نزوله سياٌج 
خاص يأوي إليه سـابقا أو الحقا، وُحدد له مكان معني داخل 
السـياج متقدما أو متأخرا، إذن لرأيـت من خالل هذا التوزيع 
الفوري أن هناك خطة تفصيلية شـاملة قـد ُرمست فيها مواقُع 
النجوم كلها من قبل نزوهلا، بل من قبل أن ختلق أسـباا، وأن 
هذه اخلطة اليت رمست علـى أدق احلدود والتفاصيل قد أبرمت 
بآكد العزم والتصميم.. فما من جنم وضع يف سورة ما مث جاوزها 
إىل غريها، وما من جنم جعل يف مكان ما من السـورة آخرًا مث 

وجد عنه أبد الدهر مصرفا وحموال...".
ويقول رمحه اهللا: "أقبل بنفسك على تدبر هذا النظم لتعرف 
بأي يـد وضع بنيانه، وعلى أي عني صنع نظامه... ولسـوف 
حتسب أن السـبع الطوال من سور القرآن قد نزلت كل واحدة 
منها دفعـة، حىت حيدثك التاريخ أا كلهـا أو جلها قد نزلت 
جنومـا، أو لتقولن إا إن كانت بعـد تنـزيلها قد مجعت عن 
تفريق، فلقد كانت يف تنـزيلهـا مفرقة عن مجع، كمثل بنيان 
كان قائما على قواعـده، فلما أريد نقله بصورته إىل غري مكانه 
قّدرت أبعاده ورقمت لبناته، مث فرق أنقاضا، فلم تلبث كل لبنة 
منه أن عرفت مكاا املرقوم، وإذا البنيان قد عاد مرصوصا يشد 

بعضه بعضا كهيئته أول مرة".

مث قـال رمحه اهللا: "وملاذا نقول إن هذه املعاين تنتسـق كما 
تنتسـق احلجرات يف البنيان؟ ال، بل إا لتلتحم فيها كما تلتحم 
األعضاء يف جسـم اإلنسـان، فبني كل قطعـة وجارا رباط 
موضوعي من أنفسـهما، كما يلتقي العظمان عند املفصل، ومن 
فوقهما متتد شبكة من الوشائج حتيط ا عن كثب، كما يشتبك 
العضوان بالشـرايني والعروق واألعصاب... كما يأخذ اجلسم 
قواما واحدا ويتعاون جبملته على أداء غرض واحد، مع اختالف 

وظائفه العضوية".

أمهية بنائية القرآن ايد يف اال املعريف
إن القرآن املجيد يف اتسـاق وحدته البنائية حيقق للبشرية وحدة 
معرفية تلملم شـتات اإلنسان املعريفَّ، وتوحد بني زوايا إدراكه، 
نه من اخلروج من التفرع  مبا يشبه إكسابه جهاز تنسيق معريف ُيَمكِّ
اإلدراكي ومرحلة الشركاء املتشاكسني، إىل صريورته سلمًا هللا 
رب العاملني، فيطفق يف السري سـويًا على صراط مستقيم. وقد 
تنبهت د. مىن أبو الفضل -رمحها اهللا- بلوذعية إىل هذه احلقيقة 

فقالت يف معرض حديثها عن حيوية اخلطاب القرآين:
"إن هذه احليوية إمنا ترجع يف جانب منها إىل اإلعجاز البياين 
يف األسلوب القرآين يف اخلطاب؛ والذي جيمع بني خطاب النفس 
اإلنسانية يف أبعادها الفطرية والوجدانية وخطاب العقل يف أبعاده 
املنطقية والربهانية. ومنـاُط اإلعجاز هنا هو يف جتاوزه للقوانني 
النفسية اليت مبقتضاها نرى العقل والعاطفة ال يعمالن إال بالتبادل، 
وبنسب عكسـية حنو تضافر وائتالف بينهما... والداللة العملية 
لذلك يف جمال حبثنا، هي أن األصول املنهجية للتعامل مع مصادر 
التنظري اإلسـالمي البـد أن تعترب ذا املعىن يف أسـلوب البيان 
القرآين. فإذا كان هناك موضع للتمييز بني تنوع جوانب ومصادر 
السلوك اإلنساين والسلوكيات يف املجتمع، فإن علينا أن نتعامل 
مع اإلنسـان يف وحدته املتضمنة ألبعـاده املتنوعة، وأن تنطلق 
مناهجنا يف التعامل مع الظواهر االجتماعية من تلك القاعدة اليت 

توفِّر هلا أوسَع قدر من التكامل املمكن وسعة األفق.
والوجه اآلخر هلذه املالحظـة أن علينا أن نتعامل بكثري من 
التحفـظ مع املناهـج املتداولة يف جمـال التخصص، ليس فقط 
لالعتبار اجلوهري الذي حيكم منحاها مجيعًا، والذي ينشـأ عن 
املنطلقات الفلسفية املعرفية اليت تقوم عليها، مما يتناىف مع األصول 
املعرفية اإلسـالمية، ولكن ألا ال حمالة واقعة بني مثالب اإلفراط 
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والتفريط، على النحو الذي من شأنه أن ينعكس يف كل من طبيعِة 
ونتيجة الدراسات اليت ترتكز إليها.

وأول ما نسـتفيده من التعامل مع أسـلوب البيان القرآين، 
هو ضرورة اتساق األصول املعرفية وحمتوى الرسالة مع األصول 
املنهجية أو طـرِق االقتراب والتناول هلا. بـل إننا نرى أنه من 
شـأن متايز اخلطاب القرآين على هذا النحو الذي يؤلف فيه بني 
املتنافرات، أْن أوجد نسقا إسالميا خاصا يف املعرفة، قوامه الوحدة 
واالتساق، وإمكاناُت التأليف بني املتباينات، وهذا على خالف 
النسق السائد يف املجال املعريف املعاصر، والذي هو وليد ومرياث 
التطور التارخيي اخلـاص باحلضارة األوروبية يف أبعادها الفكرية 

والروحية والواقعية".
ولقد ُسقت هذا النص بطوله ومل أشأ أن أثلمه بتصرف ملا له 

من بالغ األمهية يف هذا الباب.
إن إدراك هـذه احلقائق يضع علـى عاتق علماء األمة مهمة 
جتليٍة مسـتأنفٍة ملعامل النسق املعريف اإلسالمي. ومن الواضح قيام 
سة بدورها على إدراك البنائيتني يف  هذا النسق على املنهاجية املؤسَّ
الكتابني: املنظور (الكون) واملسطور (القرآن املجيد). وفيما يلي 

بيان لعالقة العلوم املتصلة بالكتابني بوحدما البنائية.

عالقة التسخري بالوحدة البنائية للكون
مفهوم التسخري: قال الزبيدي: "والتسخري: التذليل، وسفن سواخر 
مواخر من ذلك. وكل ما ذل وانقاد أو يأ لك على ما تريد، فقد 
له وكلفه عمال بال أجرة...  ر لك. وسخره تسـخريًا: ذلـّ سخِّ
ْمَس َواْلَقَمر﴾(إبراهيم:٣٣). وقوله  َر َلُكُم الشَّ قال اهللا تعاىل: ﴿َوَسخَّ
َراٌت ِبَأْمِرِه﴾(األعراف:٥٤). قال األزهري:  تعاىل: ﴿َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ

جاريات جماريهن".
َر َلُكْم َما  وتسخري اخلليقة لإلنسان عام، يقول تعاىل: ﴿َوَسخَّ

َماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض َجِميًعا ِمْنُه﴾(اجلاثية:١٣). ِفي السَّ
إن الذي حيول دون اإلنسـان وتسـخري الكون هو التعضية 
والتفرقة بني مظاهره وعدُم االستبصار ببنائيته. فمن خالل االتساق 
يتمكن اإلنسـان من إدراك استمرارية النظام الكوين القائم على 
قوانني وسنن تؤدي وظيفَتها فيه، وتسري سريانا ال يتخلف وال 
يقصر عن مظهر من مظاهره، ما علم منها اإلنسان وما مل يعلم، 
وبالطرائـق اليت أحاطت ا معرفته أو تلـك اليت مل تبلغها بعد.

إن الكون نظام هادف نابض باحلياة مفعم باملعىن، حيث إن 

كل أجزائـه تكّون "بناء عضويا تتفاعل أجزاؤه وأعضاؤه بطرق 
ال يزال البشـر يف بداية الطريق إىل اكتشافها بفضل العلم، لكن 
يف أجزاء حمدودة جدا من الطبيعة. أما املسلمون فهم يعلمون أن 
اخلليقة كيان عضوي، وأن كل جزء فيها خيدم غاية ما، حىت ولو 

كانوا ال يعرفوا. وهذا العلم مثرة إلميام".
ورغم أن وحدة الكون البنائية أضحت اليوم ُمدَركا ال حيتاج 
إىل مزيـد برهنة، فإنه من النافع اسـتحضار اآليات من القرآن 
اليت تفيد بنائية الكون وغائيته ومالبسـته احلكمة لكل مظاهره 
ودقائقه آيات كثرية يتعذر حصرها يف مثل هذا املقام، منها قوله 
اَها  َماُء َبَناَها  َرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّ تعاىل: ﴿أَأَْنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم السَّ
 َوَأْغَطـَش لَْيَلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها  َواَألْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَها 
 َأْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها  َواْلِجَباَل َأْرَساَها  َمَتاًعا َلُكْم 
ْمك: السقف،  َوَألْنَعاِمُكْم﴾(النازعات:٢٧-٣٣)، قال الزبيدي: "والسَّ

أو هو من أعلى البيت إىل أسفله".
َماَواِت َواَألْرَض  وتلفت اآليات العديدة اليت فيها ﴿َخَلَق السَّ
﴾ النظـر إىل أن الكون بناء تسـري يف جنباته احلكمة  ِباْلَحـقِّ

والقصد والغائية.
قال برهـان الدين البقاعي يف معرض حديثه عن قوله تعاىل: 
﴾(إبراهيم:١٩):  ـَماَواِت َواَألْرَض ِباْلَحقِّ ﴿أَلَْم َتَر َأنَّ اهللاَ َخَلَق السَّ
"باألمر الثابت من وضع كل شيء منها يف موضعه على ما تدعو 

إليه احلكمة".
إن هذه الوحدة البنائية يف الكون هي اليت مّكنت العقل البشري 
-بعد اكتشـافها- من تأسيس كل العلوم اليت ميكن أن نصطلح 
على تسميتها "علوم التسخري"، مث تطويرها إىل حد بلورة املنهجية 
التوحيدية بـني التخصصات، واليت أعطت الفكر العلمي اجلديد 
مددا قويا، وفتحت أمامه إمكانات يف غاية الكثرة والتنوع والنفع.

عالقة التيسري بالوحدة البنائية للقرآن ايد
أ-مفهوم التيسـري: اليسـر بالفتح، وحيرك: اللني واالنقياد... 
ويسره: الينه. واليسر حمركة: السـهل اللني االنقياد... واليسر 
بالضم: السـهولة والغىن. واليسر ضد العسر، واستيسر الشيء: 

تسّهل، ويسره: سّهله... ويّسرت الغنم: كثر نسلها ولبنها.
وقد وردت لفظة التيسري مقترنة بكتاب اهللا تعاىل يف ستة مواقع 
من القرآن املجيد، منها أربعة يف سورة القمر بلفظ واحد هو قوله 
ِكٍر﴾(القمر:١٧، ٢٢،  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْرَنا اْلُقْرآَن لِلذِّ تعاىل: ﴿َوَلَقْد َيسَّ



ْرَناُه ِبِلَساِنَك  ٣٢، ٤٠) ومنها قوله تعاىل يف سورة مرمي: ﴿َفِإنََّما َيسَّ

ـَر ِبِه اْلُمتَِّقَني َوُتْنِذَر ِبِه َقْوًما ُلدًّا﴾(مـرمي:٩٧)، مث قوله تعاىل:  لُِتَبشِّ
ُروَن﴾(الدخان:٥٨). ولفظ  ـْرَناُه ِبِلَسـاِنَك َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ ﴿َفِإنََّما َيسَّ
التيسري يف هذه اآليات مجيعها يفيد تسهيل القرآن للذكر من لدن 

اهللا الذي يفضي إىل لني وانقياد ذايت ملن أراد الذكرى.
بـ-العالقة بني علوم التيسـري والوحـدة البنائية للقرآن 
الكرمي: يف مقابل التسـخري للكون إذن، جند تيسري القرآن، ويف 
مقابل التفكر يف الكـون املنتج للمعرفة فيه ﴿الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهللاَ 
ـَماَواِت  ُروَن ِفي َخْلِق السَّ ِقَياًما َوُقُعـوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ
َوْاَألْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهـَذا َباِطًال﴾(آل عمران:١٩١)، جند التدبر 
بَُّروا  يف القرآن املنتج لالهتداء به: ﴿ِكَتاٌب أَْنَزْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
َر أُوُلو اَألْلَباِب﴾(ص:٢٩). وكما أن علوم التسـخري  آيَاِتِه َولَِيَتَذكَّ
تنتـج عن الوعـي ببنائية الكون وخضوعه لسـنن قابلة للتعقل 
واإلدراك مبقتضى املواءمة اليت بني الكون واإلنسـان، وأا علوم 
تتطور بفعل اتباع املنهجية اآلياتية، وتفعيل القدرة على تسـمية 
األمساء -كما سيأيت بيانه حني الكالم عن املنهجية اآلياتية- فإن 
علوم التيسري تنتج عن الوعي ببنائية القرآن املجيد وتضمنه لسنن 
قابلـة للتعقل واإلدراك من لدن اإلنسـان، مبقتضى املواءمة اليت 
جعلها اهللا بني اإلنسـان والقرآن. غري أن علوم التسخري -وللنفع 
السـريع الظاهر الذي ينتج عنها- قد شهدت وتشهد تطورات 
يف غاية األمهية والسـرعة، يف حني أن علوم التيسري قد أصابتها 
صنوف من االنتكاس، بسـبب عوامل متعـددة، أمهها التقليد 
وانعدام الرؤية وانقطاع الطريـق، بفعل احلضور اجلبار الكابت 
لالجتهادات وللجهود املوسوعية اليت بذهلا السابقون، إىل درجِة 
رواج مقوالت حمبطة يف أمتنا، من مثل: "ليس يف اإلمكان أبدع 
مما كان" وغريها، مما حيتاج إىل استدراك ناجز من لدن مؤسساتنا 

العلمية والبحثية.
املنهجية اآلياتية مثرٌة من مثرات إدراك البنائيتني (بنائية الكون 

وبنائية القرآن) وبوابٌة للمعرفة الناجعة الراشدة.
ونقصد باملنهجية اآلياتيـة املعرفية القائمة على قراءة اآليات 

والبصائر باسم الذي علم األمساء، اهللا الذي خلق.
وقد كان هذا املضمون، هو أول وحي تلقاه سيدنا حممد بن 
  وهو قوله تعاىل: ﴿اْقَرْأ ِباْسـِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ، عبد اهللا
َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن َعَلٍق  اْقَرْأ َوَربَُّك اَألْكَرُم  الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم 

 َعلََّم اِإلْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم﴾(العلق:١-٥).

واآليات والبصائـر مبثوثة يف الكون، كمـا أا مكونات 
القرآن. إن آيات سورة العلق تأمر سيدنا حممدا ، ومن خالله 
اإلنسـاَن يف كل زمان ويف كل مـكان، أن يقوم بضربني من 
القراءة: قراءة آيات وبصائِر اخللق: ﴿اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق 
 َخَلَق اِإلْنَسـاَن ِمْن َعَلٍق﴾، وقراءة يف الوحي الذي حفظه اهللا 
يف السـطور ويف الصدور: ﴿اْقَرْأ َوَربَُّك اَألْكـَرُم  الَِّذي َعلََّم 
ِباْلَقَلِم﴾. فهي قراءة يف آيات وبصائِر الكون بتوجيٍه وترشيد من 

آياِت وبصائر القرآن.
إن اآليات والبصائر يف القرآن املجيد متّكن من إضافة الوجهة 
إىل قدرات اإلنسان التسخريية، والنامجة أساسا عن تعليم األمساء 
املمّكنة مـن قراءة اآليات والبصائر الكونيـة كما يتضمن قوله 
تعاىل: ﴿َوَعلََّم آَدَم اَألْسـَماَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهـْم َعَلى اْلَمَالِئَكِة 
َفَقاَل أَْنِبُئوِني ِبَأْسـَماِء َهُؤَالِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني  َقاُلوا ُسْبَحاَنَك 
َال ِعْلـَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا إِنَّـكَ أَْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم َقاَل َيا آَدُم 
ا أَْنَبَأُهْم ِبَأْسـَماِئِهْم َقاَل أَلَْم َأُقْل َلُكْم إِنِّي  أَْنِبْئُهْم ِبَأْسـَماِئِهْم َفَلمَّ
ـَماَواِت َواَألْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبـُدوَن َوَما ُكْنُتْم  َأْعَلـُم َغْيَب السَّ
َتْكُتُموَن﴾(البقـرة:٣١-٣٣)، بيـد أن الوجهة اليت حتررها لنا آيات 
الكتاب احلكيم، وهي من الضرورة حبيث بدوا ال ينال رشـد 

وال ُيهتدى إىل قبلة.
نعم، إن اآليات والبصائر الكونية، حىت حني تقرأ بدون هداية 
من آيات القرآن املجيد ُتكسب اإلنسان الفعالية التسخريية، ولكنها 
فعالية قد تكون مردية يف غياب االستبصار بالوجهة؛ يقول تعاىل: 
ْيَطاُن  ﴿َوَعاًدا َوَثُموَد َوَقْد َتَبيََّن َلُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم َوَزيََّن َلُهَم الشَّ
ِبيِل َوَكاُنوا ُمْسَتْبِصِريَن﴾(العنكبوت:٣٨). ُهْم َعِن السَّ َأْعَماَلُهْم َفَصدَّ
قـال الفراء: "كانوا عقـالء ذوي بصائر"، فهم كانوا ذوي 
بصائر تسخريية، غري أن عدم استجابتهم لرسلهم -والذين كسائر 
الرسل جاؤوا إلضافة الوجهة إىل الفاعلية- أدى م إىل اهلالك.
إن قراءة اآليات والبصائر الكونية استهداًء باآليات والبصائر 
القرآنية يف ضوء اإلدراك املنهاجي للبنائيتني، متّكن اإلنسـان من 

وجهته فقبلته، وبالتبع من السجود واالقتراب.
وهنا الفيصل بني منظومتني: منظومة اجلمع بني اآليات الكونية 
والقرآنية، ومنظومة التعضيـة والتفريق بينهما. وهي منظومة ال 
ترى يف كسـب اإلنسـان إال أداة إنتاج للمال والطعام/للقيمة 
املضافة، مما يشكّل حالة عدم إبصار مردية، إذ الكون يف منظومة 

٤٩السنة اخلامسة - العدد (١٧) ٢٠٠٩



السنة اخلامسة - العدد (١٧) ٢٠٠٩ ٥٠

أرحم الرامحني عطاء غري جمذوذ، يسخر بالقراءة آلياته وبصائره 
يف نور آياِت وبصائِر القرآن املجيد، للتمكن من الوجهة والقبلة 
فالسجوِد، وليس فقط جماال إلنتاج القيمة املضافة: ﴿َوَما َخَلْقُت 
اْلِجنَّ َواِإلْنَس ِإالَّ لَِيْعُبُدوِن  َما ُأِريُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأِريُد َأْن 
ِة اْلَمِتنيُ﴾(الذاريات:٥٦-٥٨). ُيْطِعُموِن  ِإنَّ اهللاَ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ

فالكـون إذن يف منظومة أرحم الرامحني ليس معمال مقتصًرا 
علـى إنتاج "القيمة املضافة" كما تراه منظومة الذين ال يوقنون ، 
بل هو ابتداء معمل لعبـادة اهللا وحده، ووظيفة كل من فيه هي 
هذه، سجودا وتسبيحا، وهي وظيفة ال تنفي الوظائف األخرى 
ل من ِقَبل َمن َمحل أمانة القيام  بـل تؤطرها وتكملها، وحني ُتَعطَّ
ا إراديا، فإنه ترّتبت على ذلك عواقبه. قال رسول اهللا : "ال 
تقوم الساعة إال على شـرار اخللق" ، أي بعد أن تعطل الوظيفة 

األصلية للوجود اإلنساين يف هذا الكون.
إن اإلعراض عن االهتداء باآليات والبصائر القرآنية يف عملية 
القـراءة لآليات والبصائر الكونيـة، يفضي إىل هالك ال يصيب 
املعرضني خاصة، بل يعم معهم َمـن يضلوم بعلم وبغري علم. 
يقول تعاىل: ﴿إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفالَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة ُقُلوُبُهْم 
ُمْنِكَرٌة َوُهْم ُمْسـَتْكِبُروَن  َال َجَرَم َأنَّ اهللاَ َيْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما 
ُيْعِلُنوَن إِنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسَتْكِبِريَن  َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َماَذا أَْنَزَل َربُُّكْم 
َقاُلوا َأَساِطُري اَألوَِّلنيَ  لَِيْحِمُلوا َأْوَزاَرُهْم َكاِمَلًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن 
َأْوَزاِر الَِّذيَن ُيِضلُّوَنُهْم ِبَغْيِر ِعْلٍم َأَال َساَء َما َيِزُروَن﴾(النحل:٢٢-٢٥). 
إن العقل العلمي املعاصر يرفض استدماج مفهوم الوحي يف بنيته 
املعرفية، وهو إذ يتسـامح مع بعض موضوعاته، فإنه يصمم على 
رفـض منهجيته ووحدته البنائية، وإطاره الغائي، مؤكدا على أن 
اختصاص الكتب الدينية جيب أن يتوقف عند القناعات اإلميانية، 
وغيبيـات ما وراء الطبيعة... فطاملا أن هناك مقوالت يف الكتب 
الدينية تتعلق بالغيـب، فإنه ال جمال الختاذها مصدرا من مصادر 
العلم، ومـن ذلك تعريف املعرفة على أـا "كل معلوم خضع 

للحس والتجربة".
إن القـراءة اآلياتية للكون تتجاوز باإلنسـان حالة اإلفراز 
الذهين للمعرفة، املنفصل عن الكون والتجريب (األمنوذج اليوناين 
القدمي) كما تتجاوز به حالة الغرق يف التجريب، دون النظر إىل 
الغائية والقصد (األمنوذج املعريف الغريب املعاصر)، إا قراءة متّكن 
اإلنسـان من جتاوز املحدودية اليت تفرضها عليه احلتمية الكّزة، 

حنو آفاق الوصل غري املتناهي بني آيات الكتابني، باعتبار إمكان 
النظر إليها من زوايا خمتلفة، أو باعتبار التفصيل للمجمالت الذي 
ُيتيحه إعماُل قدرة األمساء، وهو ال شك تفصيل يفتح أمام العقل 

اإلنساين إمكانات يف غاية السعة.
إن املنهجية اآلياتية حتول دون ُمعتِمدها واسـتبداد َسـْورة 
اإلحساس بامتالك احلقيقة املطلقة/االستغناء، مما يوقع يف الطغيان، 
كما حتول دون ُمعتِمدها ورفض مـا خضع من املعارف لتأييد 

اآليات وشهادا.
إن املعرفة الناجتة عن املنهجية اآلياتية أشـبه ما تكون بصراط 
المتنـاه نظرا لتجدد القراءة يف كل حني، بسـبب تعدِد وتنوع 
اآليـات. أما إذا مت االنطالق حنو الربط بني اآليات وبني ما ينبثق 
من آيات جديدة بعد تفصيلهـا، فإن املعرفة تصبح نابضة بفعل 
تصديقهـا ملا بني يديها واهليمنة عليه حنـو تصديق آخر جديد، 
مبا يشـبه حركة نواسية متنامية سيارة، وهنا تتحول القدرة على 
التسمية إىل َمعرب حنو إبصار اآليات والبصائر، إذ األشياء واحلقائق 
ُتعرف بكيفية أدق وأمثَل عرب آياا، وليس عرب مسمياا. فتسمية 
احلياة حياة ليسـت أقدر على التبصرة مباهيتها من اآليات الدالة 
عليها: ﴿َوِمْن آَياِتِه أَنََّك َتَرى اَألْرَض َخاِشـَعًة َفِإَذا أَْنَزْلَنا َعَلْيَها 
اْلَماَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمْوَتى إِنَُّه َعَلى ُكلِّ 

َشْيٍء َقِديٌر﴾(فصلت:٣٩).
إن املسمى يف نشأته األوىل كان عبارة عن رؤية لآليات/قراءة 
هلا، فهو تسجيل وتعبري عن رؤيِة راٍء وقراءة قارئ. واملنهجية اآلياتية 
تلغي الوسائط وجتعل اإلنسان يف كل مرة حمقِّقا لالتصال املباشر 
باآليات، فحديـث املتحدثني باألمساء ال يعدو -يف ظل املنهجية 
اآلياتية- أن يكون تنبيها للنظر الشخصي يف اآليات: ﴿َأَوَلْم َيَرْوا 
َكْيَف ُيْبِدُئ اهللاُ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه ِإنَّ َذِلَك َعَلى اِهللا َيِسٌري  ُقْل ِسُريوا 
ِفي اَألْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اهللاُ ُيْنِشُئ النَّْشَأَة اآلِخَرَة 
ِإنَّ اهللاَ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾(العنكبوت:١٩-٢٠)، ﴿َوُهَو الَِّذي َجَعَل 
ْلَنا اآلَياِت  َلُكُم النُُّجوَم لَِتْهَتُدوا ِبَها ِفي ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّ
ِلَقْوٍم َيْعَلُمـوَن  ...َقْد َجاَءُكْم َبَصاِئُر ِمـْن َربُِّكْم َفَمْن أَْبَصَر 
َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها َوَما أََنا َعَلْيُكْم ِبَحِفيٍظ﴾(األنعام:٩٨-١٠٤).
إن هذه املنهجيـة اآلياتية باعتبارها مثـرة من مثرات إدراك 
الوحدة البنائية للكتابني املنظور واملسـطور هي اليت تعطي  لسري 
اإلنسـان يف الكون معناه، وجتعل كسبه التسخريي كسبا باحثا 
عن الرشد، إذ هي منهجية يشـعر إنساا باالفتقار إىل الوحي: 



ـَماَواِت َواَألْرِض َولَِيُكوَن  ﴿َوَكَذِلَك ُنِري إِْبَراِهيَم َمَلُكوَت السَّ
ا َجنَّ َعَلْيـِه اللَّْيُل َرَأى َكْوَكًبا َقاَل َهَذا َربِّي  ِمَن اْلُموِقِنَني  َفَلمَّ
ا َأَفَل َقـاَل َال ُأِحبُّ اآلِفِلنيَ  َفَلمَّـا َرَأى اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل  َفَلمَّ
ا َأَفَل َقاَل لَِئْن َلْم َيْهِدِني َربِّـي َألَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم  َهَذا َربِّـي َفَلمَّ

الِّيَن﴾(األنعام:٧٥-٧٧). الضَّ
﴿َوَلَقـْد آَتْيَنا إِْبَراِهيَم ُرْشـَدُه ِمْن َقْبُل َوُكنَّـا ِبِه َعاِلِمَني﴾ 
(األنبياء:٥١). ويف مرحلة اخلتم للنبوة واحلفظ للذكر واتضاح معامل 

املنهجية اآلياتية يصدع القرآن بتحميل إنساا كامل مسؤوليته، 
كما يصدع برفع ِنري اإلكراه ونتق معامل القدرة عنه ِلما اسـتقر 
يف واقعه بطريقة جلية بينـة حمفوظة من الرباهني واحلجج، ومن 
اآليات والبصائر الدالة مجيعها على سبيل الرشد: ﴿َال ِإْكَراَه ِفي 
اُغوِت َوُيْؤِمْن ِباِهللا  يِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ الدِّ
َفَقِد اْسَتْمَسـَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َال اْنِفَصاَم َلَها َواهللاُ َسـِميٌع َعِليٌم 
ُلَماِت إَِلى النُّوِر َوالَِّذيَن  يُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ  اهللاُ َولـِ
ُلَماِت  اُغـوُت ُيْخِرُجوَنُهْم ِمَن النُّوِر إَِلى الظُّ َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّ

ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾(البقرة:٢٥٦-٢٥٧).
والرشـد يف القرآن املجيد من اجلالء والبيان حبيث ما لبثت 
اجلن حني مسعته أن قالوا: ﴿إِنَّا َسـِمْعَنا ُقْرآًنا َعَجًبا  َيْهِدي إَِلى 

الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحًدا﴾(اجلن:١-٢).

خامتة
وإمجـاال، فإن من آكـد مقتضيات التعامل مـع كتاب اخلتم، 
الوقـوَف على املنهج القرآين املكنون النابض املتجّدد الذي يقود 
اإلنسـان حنو آفاق اإلفادة من قابلية القرآن املجيد للهداية لليت 
هي أقوم ﴿ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي لِلَِّتي ِهَي َأْقَوُم﴾(اإلسـراء:٩)، ولن 
يتيّسـر ذلك إال عن طريق االّطراح امللّح، اسـتنطاقا واستهداء، 
بني يـدي كالم اهللا تعاىل. ومن مقتضيات هذا االطراح، التلقي 
املسّلم من الوحي عن طريق اإلعمال املتصاعد املتنامي ملنهاجيته 
السـارية فيه واليت تتكشف باالجتهاد عرب الزمن، وهي منهاجية 
قد تبّدى من خالل ما سلف، أن من دعاماا األساس، الوقوَف 
على بنائية القرآن املجيد، وإدراَك أنه ترتيل، ولنا بعون اهللا عودة 

إىل املوضوع. 

(*) األمني العام للرابطة املحمدية للعلماء / املغرب.

من أجل السالممن أجل السالم
آٍه يا طفلي العزيز!آٍه يا طفلي العزيز!

يا ُكلَّ الرباءة،يا ُكلَّ الرباءة،
يا ُكلَّ الصفاء والنقاء،يا ُكلَّ الصفاء والنقاء،

يا ُكلَّ السلم والسالم...يا ُكلَّ السلم والسالم...
آٍه يا صديقي!آٍه يا صديقي!
ليتك ُتدرك؛ليتك ُتدرك؛

كم إىل السالم سعيُت،كم إىل السالم سعيُت،
ومحائمي البيض أطلقُت،ومحائمي البيض أطلقُت،

لكل األرض،لكل األرض،
لإلنسان،لإلنسان،

وللفكر والوجدان...وللفكر والوجدان...
* * ** * *
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ثقافة وفن

بريول بيجر*

ليس من املعروف من قام بأول عملية رّش األلوان على املاء ومتّكن 
من احلصول على أشكال متنوعة زاهية مث أخرجها على الورق، أي 
ليس لدينا املعلومات الكافية عن املسرية التارخيية لفن األبرو. ولكن 
املعروف هو أن هذا الفن املسـمى باألبرو، يتحلى بطابع عثماين أو بطابع تركي.

وتعـين كلمة "األبرو" عند األتراك، حاجـب العني، والورق امللون واملجّزع، 
أو القماش امللون بألوان خمتلفة بشـكل مموج يشبه حاجب العني، أو ألوان حجر 
الرخام. كما تأيت يف التركية مبعىن الورق أو القماش امللون الذي يستخدم يف تغليف 

الكتب والدفاتر.

الرسم على املاء
عمل األبرو فيه ملسات فنية مجالية رائعة، وحيتاج إىل صرب وتأٍن. وقد يتميز هذا الفن 
بعدم تكرار مناذجه أو بعـدم تقليده. ولصنع األبرو حيتاج الـ"أبروَزن" أي صانع 
األبرو، إىل ورق ميتص الصبغات وإىل حوض على شكل مربع. فيقوم الفنان خبلط 
مادة بيضاء صمغية تسـمى "ِكْتَره" مبقادير معينة مع املاء. وبعدها تفرغ الصبغات 
املجهَّزة على وجه احلوض املليء بالـ"كتره". مث حترك البقع املوجودة على سطح 
املاء بالفرشاة اليت يتكون رأسها من شعر ذيل احلصان أو من إبرة بأشكال متعددة. 
ونتيجًة لذلك تظهر أشـكال مبهرة رائعة. وبعـد ذلك توضع الورقة اخلاصة على 
سـطح هذه األشكال مث تُمسك من األطراف وترفع مث تقلب دون هز أو حتريك، 

وعندها تتشكل النماذج وبألوان زاهية ومجيلة.
لقد أخذت رسوم األبرو -يف القرن السادس عشر- مكانة مرموقة بني األمتعة 
الثمينة يف الغرب، بعد قيام السـياح األجانب برحالت إىل األراضي العثمانية اليت 
بلغت آنذاك أوج ازدهارها يف الفن والثقافة والعلم والتكنولوجيا.. وسـرعان ما 
حتول هذا الفن عند األوروبيني -يف القرن الثامن عشر- إىل ُموضة ال يستغىن عنها، 

وطبعت رسومات األبرو على معظم جملدات الكتب األوروبية.
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وقد اعتىن األتراك بفن األبرو عناية فائقة ومارسـوه مدة 
طويلة يف اخلط والتغليف. بيد أن هذا الفن مل حيظ وية ذاتية 
حىت أواخر القرن العشرين. وقد مت استخدامه بادئ األمر من قبل 
أقلية من الدراويش املتصوفة إلشباع جانبهم الروحي واملعنوي. 
وهذا حفظ هويته وساعده على الرقي واالزدهار رويدًا رويدا. 
كما أدى هذا االهتمام الصويف إىل إحياء فن األبرو من جديد، 
واكتسـابه هوية ذاتية مستقلة بني الفنون اإلسالمية األخرى.

األبرو مرآة للثقافة
واجلديـر بالذكـر أن فن األبـرو مل يتميز عـن قرينه فن 
"Suminagashi" يف الشـرق األقصى مبعداته وصباغه وألوانه 

وأشكاله فحسب، بل بطابعه وطبيعته اخلاصة به أيضًا. ولكن 
امليزة اليت أعطت هذا الفن هوية أصيلة، هي عكسـه األلوان 
الثقافية والفنية املتنوعة، وكشـفه عن ثراء التراث يف احلضارة 
الـيت عاش حتت ظلها، ومن مث تقدميه الفن واجلمال يف نطاق 
فلسـفة داخلية روحية بأبعاد تصوفيـة، أي أن يكون مرآة 
للتراث والثقافة اليت انبثق منها. وليس املقصود من التراث ها 

هنا، العادات اليت تعيشها الشعوب وتتداوهلا فيما بينها.
وال نبالغ إن قلنا إن أمجل رسـومات األبرو موجودة يف 
تركيا، ال سيما اللوحات اليت يصنعها الفنانون الذين يسكنون 
يف إسـطنبول. ولقد بلغت صور األبـرو -يف أيامنا هذه- 
مرحلة تطورية مل يسـبق هلا مثيل، حيث أضفت ملسة مجالية 
على الشكل واملعىن، أرت العيون وسحرت القلوب وخلبت 
األلباب. ولعل هذا التوسـع واالنتشار السـريع لفن األبرو 
الكالسـيكي، وبالتايل ازدياد املراكـز التعليمية له يف تركيا 
وخباصة يف إسطنبول، أدى إىل ابتعاده عن هويته األصلية وإىل 
ضياع تأثريه الروحي.. إذ تأثرت قيمه بعوامل ثقافية خارجية 
ال تتفق مع طابعه وهويته الذاتية. وهذا األمر يضعنا أمام شقني 
اثنني؛ إما أن يستمر فن األبرو كمرآة يعكس الفلسفة الروحية 
والنظـرة الكونية لثقافة أصيلة، وإما أن ينسـلخ عن جذوره 
وينـأى عن مفاهيمه اليت حتلى ا منذ عصور ويتحول إىل فن 
زخارف فحسب.. ولكن رغم كل هذه التغريات والتحوالت 
الثقافية اليت طرأت على الشـعب، فـإن فن األبرو ظل قائمًا 

حيافظ على مكانته يف احلضارة اإلسالمية.
مـا الدوافع اليت جعلتنا نتمسـك بفـن األبرو إىل هذه 

الدرجة؟ وملاذا ُيشعر هذا الفن الكثَري منا بأنه فن تصويف رغم 
قلة األشكال الرمزية فيه بالنسبة للفنون األخرى؟

إن الذين اعتنوا بفن األبرو وأورثوه األجيال من بعدهم، 
وعلى رأسـهم منتسـبو التكية األزبكية يف منطقة أسكدار 
بإسطنبول، هم الذين اسـتطاعوا جبدارة أن يغّذوا هذا الفن 
بروحهم ومشـاعرهم وقيمهم اليت زينوا ـا حيام املادية 
والروحية، وتصوراـم اليت تطّلعوا مـن خالهلا على قيمة 
اإلنسان يف الوجود.. لقد أسهم الكثري من الفنانني واخلطاطني 
والنقاشـني يف تطور فن األبرو، وحاولـوا أن حيافظوا عليه 

بصدق على مدى األزمان.
فلوحات األبرو اليت كانت تباع للصّحافني لتأمني حاجات 
احلجيج القادمني من أوزبكستان واملقيمني يف التكية األزبكية.. 
والدراويش الذين جردوا أفكارهم من املشاغل الدنيوية أثناء 
وقوفهم على احلوض، والروايات اليت تذكر أن السيد "خطيب 
حممد" تويف حرقًا عندما أراد أن خيّلص رسوماته من احلريق.. 
واملجلِّـدون الذين غّلفوا كتبهم بزخارف األبرو، والشـيخ 
"أدهم هازرفان أفندي" الذي قدم أعماال مبتكرة يف جمال الفن 
والعلوم.. واألسـتاذ "جنم الدين أوْقياي" الذي اشتهر باخلط 
ونقش الورود وال سيما بابتكاره لوحة األبرو اليت رسم عليها 
لفظة اجلاللة، و"مصطفى دوزكومنان" العطار الذي استطاع 
أن يعّيش فن األبرو لسنوات طويلة يف منطقة أسكدار والذي 
أبدع الـ"أبرونامه".. باإلضافة إىل الذين ورثوا هذا الفن حبق 
من أجدادهم وأساتذم وساروا على نفس الروح واملعىن فيه... 
كلهم أضفوا على فن األبرو ملسة مجالية من أرواحهم وأكسبوه 
مكانـة رفيعة وأمهية كبرية بني الفنون اإلسـالمية األخرى.

األبرو فن أصيل
إن فن األبرو ليس فنا تقليديا شكليا، بل هو فن أصيل يرتبط 
جبذور إسالمية متينة له أسلوبه املتميز وطريقته اخلاصة به، إنه 
يتحلى بالروح واملعىن اليت تكمن يف لب احلضارة اإلسالمية. 
كما أنه فٌن ظهر على يد فنانني استنشـقوا اهلواء الروحي من 
اإلسـالم مث توارثوه جيال بعد جيل حىت وصل إىل يومنا هذا.

واجلديـر بالذكر أن زهرة الزنبق (َالَله) والياقوتية وغريها 
من األزهار اكتسـبت روحا جديدًا ذا الفن، ليس برمسها 
يف حوض األبرو فحسـب، بل بإدراك القيم الثقافية واملبادئ 
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التراثية اإلسـالمية اليت انتمت إليها. وإذا انفصل فن األبرو 
عـن هذا التراث وهذه الثقافة َفَقد روحه وحتول إىل جمرد فن 

تشكيلي ال أكثر وال أقل.
ولعل الذين مارسـوا فن األبرو وأوصلوه إىل يومنا هذا 
-وعلى رأسهم أهل التكية األزبكية- هم أهل التصوف ممن 
لوا من روح الثقافة اإلسالمية وعاشوا يف ظلها. لذا فال حيق 

لنا أن ننسى اجلانب التصويف لفن األبرو هذا.
وال يعين كل ما ذكرناه، أن حنصر فن األبرو يف إطار معني 
حمدود، إمنا هناك جوانب أخرى تعترب امتدادا هلذا التراث وهو 

إعداد املواد الطبيعية اليت ُتستخدم يف هذا الفن.
وليس املقصود من االرتباط بالتراث، أن نكرر نفس النماذج 
ونبقى على نفس الوترية النمطية، إمنا املقصود أن نسري ضمن 
األساليب التقنية والفلسفية اليت تكّون األسس الفنية اإلسالمية، 
أو أن ننجز عمًال فنيـًا يعتمد على عناصر التجريد والتنميق 
والتنويع والتفاين، مما يتيح لنا رؤية فنية تأملية تسـاعدنا على 
إدراك مجال الوجود وفهم الذات اإلنسانية واحلقيقة الربانية.
أما بالنسـبة للفكرة اليت ميثلها برعم الوردة يف فن األبرو 
فهـي "الوحدة"، وأما الوردة املتفتحـة فتدل على "الكثرة" 
املنبثقة من هذه الوحدة. كما ترمز الوردة املتفتحة أيضًا إىل 
متام الكمال، وإىل مسو الروح، وإىل مراتب اإلدراك اليت تكمن 
م هذه املعاين  بني "الوحدة" و"الكثرة" هذه. وال ميكن أن تقدَّ
يف أشـكال أو زخارف أخرى، كما ال ميكن أن ميثل شكل 
من األشـكال دور الوردة ويوحي بنفس املعىن والروح اليت 
حتملـه يف ذاا. يف حني إن هذه املعاين الداللية ال ُتعرض يف 
كل مرة بشكل خمتلف، بل تستظل كل األشكال والزخارف 
حتـت ظل الوردة ومعانيها. ولعلنا إذا نظرنا إىل نبتة امللفوف 
نرى أا متثل عالقة وطيدة جدًا بني الوحدة والكثرة، بيد أن 

هذا التمثيل ال يرتقي أبدًا إىل مستوى الوردة وداللتها.
أمـا النقاشـات اليت دارت حـول أصالة فـن األبرو 
والتجديـدات اليت طرأت عليه فلم تأِت بنتيجة ملموسـة، 
وذلك الختالفاٍت حـول اجلذور والثقافة واهلوية هلذا الفن. 
ولو كانت هذه النقاشـات حول فلسفة الفن وحول مبادئه 
وأصوله بدال من األمناط واألشـكال والتزيينات الظاهرية، 

لَبلغ الفن إىل الذرى، ولبقي مياَرس بصدق وإخالص ألزمان 
طويلة. وإن انكماش النقاش حول النمطية واألشكال فقط، 
يعين االسـتغناء عن األبعاد الروحية واملعنوية ومن مث االبتعاد 

عن اجلذور والذات.

فٌن ال يعرب عن الذات مباشرة
ال يقوم الفنان يف فن األبرو بالتعبري عن نفسه أو ذاته مباشرة. 
حىت وإن بدى ذلك، فهذا ال يعين إال انعكاسًا طبيعيًا لأللوان 
اليت استخدمها أو لألسلوب الذي ابتكره. كما أن األشكال 
الـيت خيتارها الفنان ال تدل إال على فكر أو مفهوم اسـتمد 

روحه من الثقافة واحلضارة اليت نشأ فيها ومنا.
فإن فن األبرو أي األبرو التقليدي، هو فن يأخذ باملرء إىل 
أعماق النفس والذات، ويسـمو بالذات إىل ما وراء العوامل، 
حيث يشـّد ألباب املهتمني به إليه، ويعيدهم إىل جوهرهم 
األصلـي دون إدراك منهم. ولكن هذا ال يعين أن األبرو هو 
السـبيل الوحيد يف الوصول إىل هذا املبتغى، بل هو وسـيلة 
لتخلية األذهان من األفكار املرهقة وجتريدها من الشـوائب، 

أي إنه أداة مهمة للتركيز واإلمعان.
واملقصود من كل ما ُذكر، أن الفنان ال يسعى إىل التعبري 
عن نفسـه أو عن األشياء اليت يرغب يف التعبري عنها، بل إىل 
جتريد نفسـه من كافة القيود اخلارجية حماوًال إجياد سبيل له 
يف عـامل املعىن. فقد محلت الفنون اإلسـالمية األخرى هذا 
الروح أيضًا، وسـعت إىل التعبري عن القدرة اإلهلية يف إبداع 
هذه اجلماليات اليت حتّلت ا الكائنات. إىل جانب ذلك فقد 
سيطر على فن األبرو فكرة التجريد أو جتريد الفنان نفسه من 

عامل املادة واجلنوح ا إىل عامل املعىن.

فٌن ذايت وبعيد عن النمطية
إن فن األبرو ال يسعى إىل نقل أفكار ومعتقدات وأحاسيس 
الفنانني املتوّغلني يف عواملهم الداخلية. إمنا يتطّلب األمر إرادة 
ورغبة قوية مـن الفنان وصرَف جهـوٍد جاهدة منه، كما 
أن األشـكال والزخارف اليت حتلت بـروح ومبادئ الثقافة 
واحلضارة اإلسـالمية، تؤدي رسالتها إىل املشاهد أو املتفرج 
من تلقاء نفسها. وقد ختتلف إحياءات هذه الرسالة من شخص 

آلخر حسب تصوره الشخصي.



إن فـن األبرو فـن ذايت يف كل مراحله، كما أن جلب 
املواد الالزمة مث حتضريها واسـتخدامها تكون جبهود ذاتية 
مـن الفنان. ولعل هذا الفن يتطلب أثناء التعليم أشـخاصا 
عـدة، لكنه عند التطبيـق يكون ذاتيًا بالتمـام. ذكرنا أن 
الفنـان يعّد األلوان بنفسـه، إذ كلما أبدى مهارة يف إعداد 
األصبغة واأللـوان وقام بنقشـها على املـاء، ازداد األثر 
قيمـة وازداد الفنـان متعة ولذة. أو بتعبـري آخر فإن هذه 
املراحـل العملية يف فن األبـرو واالهتمام الـذايت، جيعل 
الفنان يتلذذ بأداء فنه ويسـتفيد منه ويزيد عليه وجيدد فيه.

فن األبرو هو فن يريح النفس وجيردها من العامل الظاهري، 
كما أنه فنُّ جتريٍد يدفع املرء إىل اإلمعان يف التفكري ويشـفي 
م إىل املهتمني به  بذلـك روحه وقلبه. إنه فن جيب أن يقـدَّ
بنفس الروح ونفس املعـاين الذي حتلى ا منذ القدم. كما 
أنه وسيلة لشفاء الروح وراحة النفس ورخائها وتغلغلها يف 
العامل الداخلي عن طريق التجريد، ودواء لألمراض النفسية، 

ووسيلة إلزالة القلق واالضطراب.

الفصل بني اإلرادة اجلزئية والكلية
ال شك أن أصحاب البصرية يشاهدون جتليات اإلرادة الكلية 
واإلرادة اجلزئية يف كل أطراف احلياة. إال أنه ليس من السهل 
أن يشاهد العقل املتقيد باألسباب جتلياِت هاتني اإلرادتني يف 
آن واحد. وإن فن األبرو فن يوضح مكانة اإلرادة اجلزئية من 
اإلرادة الكلية ويضع الفاصل البارز بينهما؛ إذ ليس للصدفة 
مكان يف هذا الفن، وال ميكن للفنان الذي يقوم بإنتاج عمل 
ما -وهو يراعي األسباب- أن يعرض الصورة اليت يفكر ا 

أو خيطط هلا بالشكل الذي يريدها بالتمام.
وقـد نرى يف بعض األحيان أن الفنان حيصل على نتيجة 
فـوق الـيت كان يتوقعها أو يتصورهـا. ويف احلقيقة هناك 
صورة معينة يف خميلة كل فنان، ولعل الفنان ينسـاق حسب 
األشـكال أو الصور اليت تتكون نتيجة وقع قطرات األلوان 
على ماء احلوض، أي إنه ال يسـتطيع أن يتصرف باأللوان 
واألشكال كيفما يريد، حىت إنه ال يستطيع أن حيلل الشكل 
النهائي للصورة اليت وضعهـا يف خميلته متامًا إال بعد اقتراا 
من االنتهاء. وقد وضع فنانو األبرو مصطلح "ال تكون كلمة 

الفصل إال للحوض"، أي إنه صاحب القول الفصل.

رحلة من الكثرة إىل الوحدة
ومن أبرز مسات األبرو أا توجٌه من الظاهر إىل الباطن ومن 
ه اإلنسان إىل داخله وجترده  الكثرة إىل الوحدة، أي إا توجِّ
عن الظاهر ذهنًا وفكرًا مث تسـري به من الكثرية إىل الوحدة. 
فاإلنسـان يتمكن ذا الفن من اهلروب من العامل اخلارجي 

والّتوغل يف العامل الداخلي حيث جوهره وأصله.
إن فنان األبرو هو الذي يقوم بتحويل الرسـومات اليت 
يرمسها على سـطح املاء من صورة مؤقتة إىل دائمة، وذلك 
بنقلها إىل سطح آخر. وهو ما يدل على أن املخلوقات الفانية 
تصبح باقية عندما ُتنقل إىل سطح أو ُبعد آخر. ولعل األشكال 
املرسـومة على سطح املاء هي تعبري عن الفناء كاحلياة الدنيا 
متاما، كما أن نقل هذه األشـكال إىل سطح الورقة إمنا يدل 

على البقاء كاآلخرة.
أمـا الوجود فله وجهان؛ وجه ينظر إىل البقاء ووجه إىل 
الفنـاء. وعلى الرغم من أن األشـكال مل تتكون من تلقاء 
نفسـها على سطح املاء، فإن هناك إرادة أوجدا. والوجود 
أيضًا ال يتصف بصفة البقاء إال إذا انتقل إىل سطح ميّكنه من 
البقاء من قَبل القدرة اإلهليـة واإلرادة الربانية اليت أوجدت 
فيه مسة الفناء. وال ميكن للماء وال للورق وال لألشـكال أن 
تقدر علـى حتقيق هذا البقاء، بل القدرُة واإلرادة املنبثقة من 
عشق الفنان والذي ميّثل القدرة اإلهلية حبق، هو َمن حيقق هذا 
البقـاء. وإذا نظرنا إىل فن األبرو من هذه الزاوية، ندرك أن 
احلوض ميثل الكائنات، واملادة البيضاء الصمغية (ِكْتَره) متثل 
عامل الشهود، والفرشاة واأللوان متثل دائرة األسباب، والفنان 

ميثل اإلرادة والقدرة اإلهلية.
وال نبالـغ إن قلنا أخريًا إن فن األبـرو هو فن تتجلى 
فيه كل مجاليات وحماسـن الوجود، وما الوجود إال جتّل من 

جتليات اجلمال املطلق. 

(*) أستاذ فن األبرو / تركيا. الترمجة عن التركية: نور الدين صواش.
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توضع النظريات الفيزيائية لتقدمي مناذج تشرح ُبنية 
الكون وكيفية عملها. وقد قام "نيوتن" والعلماء 
املعاصـرون له بوضع أسـس العلم احلديث، أو 
باألصح بوضع أسـس الفيزياء الكالسيكية. ويف الكون -حسب 
هذه الفيزياء- نظام دقيـق متداخل مع فوضى كبرية. هذا النظام 
يعمل حسب آلية ميكانيكية دقيقة. كانت أجزاء الكون -حسب 
هذا األمنوذج- تتأثر وتؤثر بعضها يف بعض بقوى خمتلفة، وتتحرك 
هذه األجزاء ضمن حـركات معينة حتت تأثري هذه القوى وحتت 
تأثري وضعها يف البداية. ونظًرا لقيام الفيزياء الكالسـيكية حبساب 
احلوادث الفيزيائية املختلفة -اليت تبدو وكأا ال رابط بينها- بدًءا 
من حركة كرة البيالردو إىل حركة األجسام الفضائية، ومن  ظاهرة 
انتقال احلرارة إىل التموجات الصوتيه حساًبا صحيًحا بقوانني قليلة 
(القوانني الثالثـة لـ"نيوتن"). فقد أصبحت تلك الفيزياء حقيقة 
مسـّلما ا، ال حتتمل أي نقاش أو شك فيها طوال عصور ثالثة. 
وهذا النجاح الكبري ر أعني املفكرين وأّثر على نظرم للعامل، بل 

دعاهم إىل حماولة وضع نظريات مشاة يف علوم االجتماع.

نقد الفيزياء الكالسيكية
ولكن النظرة إىل العامل اليت شّكلتها الفيزياء الكالسيكية تعرضت يف 
بداية القرن العشرين إىل نقدين، جاء أحدمها من النظرية النسبية اليت 
وضعها "أنشتاين" ونفى فيها وجود الزمان املطلق واملكان املطلق، 
ووضع بدال منهما زمانا ومكاًنا خيتلفان حسـب وضع الشخص 

صاحل آدم*

علوم
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املراِقب، وأما يتغريان حسب مقدار وكمية الكتلة املوجودة يف 
جوار وحميط األشـياء. أما النقد الثاين فجاء من "النظرية الكمية" 
(Quantum Theory) اليت قامت مبعارضة أساس من أسس العلم 
وهو مبدأ "السبب-النتيجة". وذكرت بأنه ال ميكن إجراء عملية 

قياس دقيقة يف أي منظومة دون التأثري فيها وتغيريها.(١)
وجيب هنـا مالحظة أمر هام وهـو أن ظهور بعض أخطاء 
الفيزياء الكالسـيكية ال يعين أا باطلة متاًما وخاطئة ومل تعد هلا 
أي أمهيـة أو دور؛ ألن النظريـات الفيزيائية هي مناذج يف اية 
املطاف توضع لشرح احلقائق، كما تستطيع الفيزياء الكالسيكية 
تفسـَري وحلَّ معظم املسـائل اليومية اليت نواجهها بدقة كبرية. 
وهلذا السـبب أظهرت التجارب واملشـاهدات صحتها طوال 
عصور ثالثة. كما نستطيع ا حساب أوقات كسوف الشمس 
وخسوف القمر ورحلة صاروخ يف نظامنا الشمسي وغريها من 

األحداث الفيزيائية واملادية بدّقة كبرية.
ذكرت النظرية النسـبية أن نظرية نيوتن ال تكون صحيحة 
يف السـرعات الكبرية اليت تقترب من سـرعة الضوء، وكذلك 
يف األجسـام الفضائية اهلائلة الكتلة كالثقوب السوداء والنجوم 
النيوترونية اليت متلـك قوى جذب كبرية. وكما ذكرت النظرية 
الكمية فإن نظرية نيوتن ال تصح يف تفسري احلوادث اجلارية على 
املستوى الذّري، أي إن النظرية النسبية والنظرية الكمية تصّح يف 
السـرع االعتيادية يف حياتنا -حىت سرعة الصاروخ ال تبلغ جزًءا 
من ألف جزء من سـرعة الضـوء- ويف األحجام اليت تزيد على  

٥-١٠ سم وتكون نتائجها مساوية لنتائج الفيزياء الكالسيكية.

نقد "احلتمية" وظهور نظرية الفوضى
ويف ستينيات القرن املاضي تلّقت النظرية احلتمية نقًدا ثالثا من علم 
بـدأ ينمو ويتطور. كان هذا العلم يبحث عن ظواهر "الفوضى" 
اليت الحظها العلمـاء يف العديد من احلوادث بدًءا من ديناميكية 
السـوائل إىل الظواهر اجلوية إىل بيولوجيا السـكان إىل النظم 
االقتصادية. والسبب الذي أّدى إىل ظهور "الفوضى" كفرع من 
فروع العلم هو أن العلماء الذين كانوا يعملون يف ساحات خمتلفة 
الحظوا عند حبثهم عن حلول للمشـاكل اليت تظهر أمامهم أم 
يرون حلوال يف شـكل مناذج تكون متشاة؛ حىت إم توصلوا 
إىل حلول مشـتركة تعود ملسائل خمتلفة. ظهر هذا األمر ليس يف 
الساحات العلمية اليت تتطلب اختصاصات معينة، بل يف الساحات 

اليت تتقاطع فيها ساحات بعض العالقات العلمية. رأى العلماء هنا 
أن النماذج اليت تشـرح التصرفات اليت تبديها املنظومات املعقدة 
ا،  مناذج متشاة. واملنظومات املعقدة تتألف من أجزاء عديدة جدًّ
يؤثر كل جـزء يف األجزاء األخرى، ويتأثر هو أيضا ا، وهناك 
سـاحات حرة عديدة فيها؛ أي إن هنـاك احتماالت لتصرفات 
عديدة هلا، وهي عادًة منظومـاٌت مفتوحة(٢) تدخل إليها املواد 
والطاقة وخترج منها، أي ليست منظومات مغلقة. ومن أمثلة هذه 
لها بعض أنواع األحياء  املنظومة هي املنظومات البيئية اليت ُتشـكِّ
يف منطقـة جغرافية معينة، والعناصر اجلّوية املختلفة املوجودة مًعا 
كاملقادير املختلفة من الضغط اجلـّوي والرياح واحلرارة وأنواع 
النباتات اليت تغّطي تلك املناطق، أو املنظومات املعقدة املتشـكلة 
من جمموعات كبرية من اخلاليا العصبية املتخصصة اليت تعمل مًعا 

يف أدمغتنا بتالؤم دقيق.
والعلمـاء يعملون حاليًّـا على منظومات أقـّل تعقيًدا من 
املنظومـات املذكورة أعاله، مثل معدل التغري السـنوي يف عدد 
نوع معني من األحياء يف منطقة معينة، أو درجة انسـيابيِة سائٍل 
ميلك لزوجة معينة يف أنبوب، أو التموجات احلاصلة يف البورصة 
لسعر سلعة من السلع... هذه هي املسائل أو املشاكل اليت يتناوهلا 

العلماء حالًيا كبداية حلل مشاكل ظواهر "الفوضى".
ولكن العلم -لنأخـذ الفيزياء مثال- على الرغم من أنه َقَطع 
مسافة كبرية يف ساحات عديدة بدًءا من األجزاء دون الذرية إىل 
املجرات اهلائلة، إال أنه مل يسـتطع وضع نظرية تشرح احلركات 
املعّقدة لسـائل ذي لزوجة معينة يسيل يف أنبوب، وال حساب 
حركات الدوامة واالضطراب الذي يظهر فيها بعد سرعة معينة. 
وعلى الرغم من أننا منلك معلومات بدرجة ما حول كيفية عمل 
بعـض الظواهر مثل كيفية تزايد أعداد األحياء، أو كيفية التطور 
االقتصادي، إال أننا ال نستطيع حدَس أو معرفَة كيفيِة تطور هذه 
الظواهر وكيفية تغريها، وعلى أي أساس حيصل هذا التغري بشكل 
قاطع. ولذا فهناك علم ولد جديدا حياول وضع أسس عاملية ملثل 
هذه املنظومات وخصائصها املشتركة ويهدم اجلدران االصطناعية 
بني العلوم. والسبب الكامن وراء عدم وضع تعريف عام يقبل به 
اجلميع هلذا الفرع اجلديد من العلم الذي ندعوه بـ"علم الفوضى"، 
ا وحوادث  ا وهو يشمل مواضيع عديدة جدًّ هو أن إطاره واسع جدًّ
ذات أبعـاد خمتلفة، لذا جيب تناوهلـا مبفاهيم جديدة ومتطورة، 
ألن تاريخ هذا الفرع العلمي حديث ال يتجاوز ٤٠-٥٠ سـنة.
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شرح مفهوم "الفوضى"
إن أردنا التعبري عن مفهوم "الفوضى"، قلنا: إنه يعين عدم النظام 
واختالط احلابـل بالنابل واالنفالت. ولكن مت إغناء مفهوم هذا 
الفرع اجلديد من العلم بإضافة معان هندسية وعلمية له، لذا فال 
ميكن شرح مفهوم "الفوضى" بعّدة مجل. ولكن ميكن شرح كيفية 
ظهـور "الفوضى" ويف أي الظروف تظهر وما النتائج اليت تتولد 

عنها. عندما نقوم ذا حنصل على فكرة وصورة هلذا املفهوم.
والـذي أّدى إىل زيادة االهتمام مبفهـوم "الفوضى" وعده 
انقالًبا يف العلم، هو أن نظاًما معّينا يسـري حسب قواعد معروفة 
ويتطور بشـكل معلوم، فإذا به يتصرف فجأة بشكل فوضوّي. 
لنأخذ مثاال حول عدد نوع من أنواع األحياء يعيش يف جزيرة. 
هذا العدد مرتبط بعوامل عديدة؛ منها سـرعة التوالد، ومقدار 
األغذيـة املوجودة يف اجلزيرة، وعالقـُة وتأثري األحياء األخرى 
املوجودة حواليه... إخل. وكذلك مثال عدد السـيّارات اليت َتِرد 
إىل حمطـة بنـزين معّينة، أو عدد املراجعني من املرضى لقسـم 
الطوارئ يف أحد املستشفيات وساعات هذه املراجعات. يف هذه 
النماذج تعد العوامل املختلفـة ثابتة وال تتغري مع الزمن، وذلك 
من أجل سـهولة احلساب. ومع هذا نرى نتائج غري متوقعة حىت 
 (Coefficient) يف أبسـط هذه النماذج، فمثـال إن كان معامل
التكاثر الذي يعرب عن نسبة التكاثر ونسبة املوت وضبط التوازن 
بني التكاثر واملوت، أكرب من حد معني اسـتحال حساب تغري 
أعداد ذلك احلي حسب السـنوات بأي معادلة من املعادالت. 
ألن عدد النفوس يف كل سـنة سـيأخذ مقداًرا متغًريا، أي إن 
ظاهرة مـا تتبع عادًة قوانَني (السـبب-النتيجة) أي "احلتمية"، 
ميكن أن تنقلب إىل ظاهرة غري منتظمة وغري متوازنة. وأمر آخر 
مشابه يظهر يف حركة انسياِب سائٍل ذي لزوجة معينة (أي يولد 
انسيابه قوة احتكاك)، فالسوائل تتبع القوانني الديناميكية لنيوتن 
يف حالة االنسياب االعتيادي بشـكل مجيل، ولكن ما إن تزيد 
سـرعة االنسياب عن حد معني حىت تتولد الدوامات وحركات 

مضطربة وفوضوية ال تتبع أي قانون.

ظهور الفوضى
يرتبط ظهور الفوضـى يف أي منظومة حبدود وقيم متغرياا من 
جهة وحبالة بداية تلك املنظومة وتركيبها من جهة أخرى. وتظهر 
الفوضى عادة عندما تكون املنظومة غري مسـتقرة، (أي عندما 

ال تكون لديها قابلية إنتـاج طاقة، وكذلك عندما تكون بعيدة 
عن االسـتقرار الديناميكي احلراري). واألهـم هنا عدم كون 
املنظومات خطية، الحتمال ظهور الفوضى يف منظومة غري خطية 
وإن كانت املنظومة بسيطة.(٣) واملنظومات غري اخلطية هلا عالقة 
مبشتقة املعادلة الرياضية اليت تشرح العالقات فيها. لذا فإن حلها 
يكـون أصعب من حل املعادالت اخلطية، بل يسـتحيل أحياًنا 
هذا احلـل؛ ألن العالقات يف املنظومات غـري اخلطية تتبدل يف 
حلظة التغري. فاحلاالت اليت يكون فيها االحتكاك مرتبطًا بالسرعة 
أو عدد السـكان يف حااللت ديناميكية هي حاالت تكون فيها 
املنظومة خطية. فإذا كان االحتكاك مرتبطًا بالسرعة وتغري السرعة 
باالحتكاك املؤثر على سرعة اجلسـم، فإن تغري السرعة مرتبط 
إذن بالسرعة نفسها. يف مثل هذه احلاالت وخباصة عندما تكون 
املنظومة مفتوحة، تظهر تصرفـات وتغريات غري متوقعة. فمثال 
تتغري مقاومة اهلواء حلركة البندول مبكعب سرعة البندول، فإن مت 
تسليط قوة من اخلارج إىل هذا البندول فإن هذه القوة -بعد حد 
معني من مقدارها- تؤدي إىل حركة فوضوية للبندول الذي يقوم 
حبركات غري متكررة بعدد الائي، وال ميكن معرفة املدارات اليت 
يرمسها هذا البندول ضمن مستوى معني ذي ُبعَدْين. لذا فإن من 
خصائص النظم الفوضوية أا تقوم بتحقيق مجيع البدائل املختلفة 

واملمكنة عندما يكون هناك زمن كاٍف.

قانون األنتروبيا
تناولت الفيزياء الكالسيكية -يف أغلب األحوال- النظَم املتوازنة، 
َوَوضعت قوانَني الديناميكية احلرارية حسـب هذه النظم. أحد 
هذه القوانني -ورمبا أمهها- هو قانـون "األنتروبيا".واألنتروبيا 
يعد مقياًسـا للفوضى، وهو يزداد على الدوام يف النظم املغلقة. 
فـإن طّبقنا هذا القانون على الكون ككل نقول: إن الكون كان 
يف بدايته منظًما بدرجة كبـرية، مث بدأت الفوضى بالزيادة فيه، 
ويف النهاية عندما تتساوى احلرارة بني كل أجزائه(٤) تتوقف مجيع 
الفعاليات والتفاعالت. أمـا النظم املفتوحة، أي النظم اليت تأيت 
إليها الطاقة واملادة من اخلارج، فهي نظم غري مستقرة يف األغلب، 
وهي -حسـب الديناميكية احلرارية- نظم أمهل تدقيقها، كما 
أن تدقيقها صعب بدرجة كبرية. وقـد اهتم العامل "بريغوغني" 
وأصدقـاؤه ذه النظـم وتوصلوا إىل نتائج تسـترعي االنتباه.
فالدوامات اليت حتصل يف ر سريع اجلريان، والدوامات اهلوائية، 



واألعاصري اليت حتصل يف الطبقات اجلوية، واألشـكال املعقدة اليت يشكلها بندول 
متحرك، واألشكال الزخرفية املعقدة اليت تتشكل بعد بعض التفاعالت الكيميائية، 
أمثلة على البىن املعقدة اليت ُتشكِّلها املنظومات غري املستقرة نتيجة قوى خارجية تؤثر 
فيها. ولكن جيب معرفة التعاريف العلمية والتكنيكية للمصطلحات الواردة هنا من 
أمثال "املنظومة" و"املعقد" و"النظم املسـتقرة وغري املستقرة" ومالحظة معاين هذه 
املصطلحات والتعاريف. فمثال يعرض لنا ر يسـيل ببطء سَيالًنا هادًئا ومستقرًّا، 
ولكن ما إن تزيد سرعة التدفق عن حد معني حىت تتشكل الدوامات فيه، أي تظهر 
هنا ُبىن جديدة وهي بىن الدوامات. وملا كانت هذه البىن اجلديدة معقدة التركيب 
وأكثر ديناميكية، لذا يقال: إن النهر أصبح أكثر نظاًما من حاله األول القريب من 
الركود، أي إن درجة النظام يف أي منظومة تقاس مبقدار تعقدها وليس ببساطتها. 
وال يعين التعقيد هنا، الفوضى وعدم النظام، بل هو مصطلح يعرب عن ارتباط أجزاء 
عديدة ارتباًطا بنيويًّا ضمن عالقات خاصة لتحقيق مهمات معينة. وال شك أن هذه 
املصطلحـات ال تزال مبهمة من الناحية العلمية، ومل يتم التوصل حوهلا إىل إمجاع 
يف القبول. ولكن هناك مساٍع عديدة تبذل حاليًّا حوهلا، وهي حمل اهتمام خاص.

فإن أردنا التلخيص نقـول بأن االحتكاك الذي يعد يف نظر فيزياء نيوتن (أي 
الفيزياء الكالسـيكية) عنصًرا ضارًّا يعوق احلركة والطاقة ويعمل ضدمها..  هذا 
االحتكاك يؤدي إىل تشـكيل منظومات جديدة وبىن معقدة يف بعض املنظومات 
املفتوحة وغري املستقرة. مث إن االحتكاك واملقاومة وغريها من القوى غري املرغوب 
فيها عادة قد تلعب دوًرا يف توليد النظام، وهذا يشـري إىل وجود اجلمال والفائدة 

يف كل شيء باملعىن املطلق.

خواص النظام الفوضوي وجتربة لورنز
أهم خاصية من خواص النظام الفوضوي كونه مرتبًطا بظروف بدايته بشكل حساس، 
وأفضل مثال على هذا ما نراه يف التقلبات اجلوية. ففي الستينيات عندما بدأ استعمال 
العقول األلكترونية (الكومبيوتر) ألول مرة حاولوا الوصول إىل ختمني التقلبات اجلوية 
بوضع الظروف اجلوية املختلفة يف أمنوذج ووضع برنامج حلل هذا األمنوذج. قام أحد 
أخصائيي األنواء اجلوية وامسه "أدوارد لورنز" بوضع برنامج بسـيط أراد من ورائه 
الوصول إىل ختمني التقلبات اجلوية. وما حدث له كان إشارة إىل والدة علم جديد.
كان "لورنز" يعلم أن التقلبات اجلوية جتري حسـب قوانني معينة. لذا وضع 
يف جهازه للعقـل األلكتروين أمنوذًجا للتقلبات اجلوية، ووضع ١٢ معادلة مرتبطة 
بتقلبات احلرارة والضغط وسـرعة الريـح... إخل. كان يأمل منها حل العالقات 
املوجـودة بني هذه العوامل املتغرية واملؤثـرة يف التقلبات اجلوية والتوصل إىل تنّبؤ 
صحيـح لألحوال اجلوية. فقد مت التوصل مثـال إىل تواريخ ظهور مذنب "هاّلي" 
وموقعه بالنسبة للدنيا يف كل مرة بشكل مسبق، وذلك باستعمال قوانني نيوتن بعد 
حسـاب كتلة الشمس وكتل كواكب املجموعة الشمسية ومواقعها وسرعاا... 
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إخل، لذا خطر بالبال بأننا إن قمنا مبعرفة الشروط املختلفة لألنواء 
اجلوية -اليت تشـكل منظومة أعقد من مثال مذّنب "هايل"- من 
خـالل تثبيت اآلالف من أجهزة قياس احلرارة والضغط وغريمها 
من العوامل املؤثرة يف األنواء اجلوية يف خمتلف األماكن، ومعرفة 
هذه الظروف والشـروط يف فترة زمنية حمـددة، وأدرجنا هذه 
املعلومات يف العقل األلكتروين، اسـتطعنا التنبؤ مسبًقا باألحوال 
اجلوية املتوقعة بعد فترة أو بعد زمن حمدد. والعنصر الوحيد الذي 
ميكن أن يؤدي إىل مشكلة هو مدى صحة املعلومات والقياسات 
اليت حنصـل عليها يف البداية، والبعد قـدر اإلمكان عن أخطاء 
القياسات األولية. ولكن كان من أهم فروض العلم الكالسيكي 

ما يأيت:
"إن كنا نعلم الوضع األويل ملنظومة ما بشكل تقريبـي، وكنا 
نعرف أيًضا القوانني السارية فيها، استطعنا معرفة التصرف التايل 
للمنظومة بشكل تقريبـي". يقول أحد علماء الفيزياء النظرية: 
"من أهم أسس التفكري العلمي الغريب هو أننا عندما ندقق حركة 
كرة بيلياردو فوق منضدة، نستطيع أن مل حركة سقوط ورقة يف 
ا." كوكب يف جمرة أخرى، ألنه ميكن إمهال التأثريات الصغرية جدًّ

واسـتناًدا إىل هذا األسـاس قال علماء األنـواء اجلوية بأن 
املعلومات التقريبية ستعطي لنا معلومات تقريبية أو نتائج تقريبية 

عند حساب التوقعات اجلوية.
كان "لورنز" يفكر هكذا أيًضا، لذا سجل املعلومات األولية 
يف جهازه مراِقبًا ما ستكون عليه األحوال اجلوية. ويف أحد األيام 
أوقف حساباته ألنه كان يريد فحص بعض أجزاء نواحي تطوِر 
وتغري األنواء اجلوية. مث عـاد إىل جهازه وأدخل فيه النتائج اليت 
توصل إليها حىت تلك اللحظة. شـّغل جهازه مث خرج للترويح 
عن نفسـه وشـرب القهوة. وعندما رجع بعد ساعة رأى شيًئا 
مل يكن يتوقعه، فاخلطوط البيانية اليت كانت تشـرح وتشري إىل 
حالة األنواء اجلوية منذ قيامه بوضع حساباته، كانت ختتلف عن 
اخلطـوط البيانية اجلديدة، أي إا اختلفت بعد مرور فترة زمنية 
عليها، وكان هذا يؤدي إىل اختالف كامل يف التوقعات بعد عدة 
أشهر. فّكر يف الوهلة األوىل أن هناك عطًال ما يف جهازه، ولكنه 
فهم ما حدث بعد حني. تذكر أنه عندما ألقم جهازه باملعلومات 
اسـتعمل معلومات تقريبية؛ فمثال بدًال من أن يلقم جهازه بعدد 
(٠,٥٠٦١٢٧)، ألقمه بعدد تقريبـي له هو (٠,٥٠٦). وهذا 
التقريب الذي يبلغ أقل من جـزء من ألف جزء تقريب مقبول 

يف األقمار الصناعية املخصصة لألنواء اجلوية. وقيام هذه األقمار 
بتسجيل احلرارة بكفاءة جزء من ألف جزء من درجة احلرارة يعد 
جناًحا كبًريا. غري أن خطًأ يف األرقام ويف املعلومات يبلغ جزًءا من 
ألف جزء يكبُر مبضّي الوقت حىت يبلغ هذا اخلطُأ مائة باملائة، أي 
إن مجيع املعلومات األولية املسـجلة تصبح دون أي فائدة جراء 

هذا اخلطأ الصغري أو هذا التقريب.
لذا فلكي حنسب تقلبات اجلو املستقبلية بدقة، علينا أن نعرف 
القيم األولية بدقة كبرية. وهذا ينطبق على أي منظومة ديناميكية 
أخـرى، غري أنه بينما يكرب اخلطأ مبـرور الزمن يف النظم اخلطية 
بشـكل خطي، يكرب اخلطأ يف النظم غري اخلطية بشـكل يتعلق 
مبعادلـة املنظومة، أي إن زيادة اخلطأ يف النظم غري اخلطية تكون 
بشكل متسارع جدًا حبيث يستحيل ختمني التقلبات اجلوية لزمن 
طويل؛ ألن اخلطأ يكرب هكذا يف منظومة من الدرجة الثانية (١٠، 

١٠٠، ١٠٠٠،... إخل).
فّكر بعض الباحثني بأننا إن استخدمنا مناذج متقدمة لألنواء 
ا سـنحصل على ختمينات  اجلوية وأجهزة كومبيوتر متقدمة جدًّ
أفضل وملدة أطول. لذا استخدموا يف الواليات املتحدة األمريكية 
ا امسه (٢٠٥ Control Data Cyber) حيث  كومبيوترًا متقدمًا جدًّ
يسـتطيع إجراء ماليني العمليات يف الثانية الواحدة، بينما كان 
الكومبيوتر البدائي الذي اسـتخدمه "لورنز" يستطيع إجراء ٦٠ 
عملية فقـط يف الثانية. وبينما اكتفى "لورنز" باسـتعمال ١٢ 
معادلة، فقد ُحّمـل الكومبيوتر العمالق (٥٠٠,٠٠٠) معادلة. 
وتناولت هذه املعادالت حساب كل املتغريات املتعلقة باجلو بدًءا 
مـن تغري احلرارة نتيجة تكاثف الرطوبـة، إىل تأثري اجلبال على 
هبوب الرياح... إخل. واالت املعلومات وقياسـات املتغريات 
اجلوية (حـرارة، ضغط، ريـح... إخل.) من مجيـع الواليات 
األمريكيـة ومن الطائرات يف اجلو ومـن األقمار الصناعية ومن 
السـفن إىل هذا الكومبيوتر العمالق. ومع كل هذه املحاوالت 
واجلهود فلم ينجح ختمني التقلبات اجلوية إال ملدة يومني أو ثالثة 
أيام فقط. مث ابتعدت هذه التخمينات بعد هذه املدة عن الواقع. 

أما بعد أسبوع فلم تعد للتخمينات أي قيمة.

نظرية تأثري الفراشة
وهنـاك مصطلح "تأثري الفراشـة" وضع بشـكل نصف جدي 
ونصف هزيل، وهو يقول بأن فراشـة عندمـا ز جناحيها يف 



"طوكيو" فليس مبسـتبعد أن ُتحدث هذه اهلّزة عاصفًة يف "نيويورك" بعد شـهر. 
وذلـك لبيان كيف أن األنـواء اجلوية نظام فوضوي ومعقـد وتؤثر فيه عوامل 
ا، وكيف وملاذا يسـتحيل ختمني التقلبات اجلوية بعد فترة معّينة بسبب  عديدة جدًّ
ا، وتضخمها  تضاعـف التأثريات واملتغريات واألخطـاء الدقيقة والصغرية جـدًّ
بسـرعة كبرية. واألمر الذي نريد التنبيه إليه هو أن العواصف ال تتشـكل بتأثر 
التيـار اهلوائي اليت حتدثها الفراشـة، ألن الطاقة موجـودة يف اجلو، ولكن املهم 
توجيـه هذه الطاقـة. أي إن حدوث تغريات عديدة يف اجلـو مرتبطة بالظروف 
ا. وهناك عملية حسابية  والشـروط املوجودة يف بداية النظام بشكل حسـاس جدًّ
أخـرى تذكر أن غياب تأثري قوة جاذبية ألكترون واحد يف جمرة أخرى يف الطرف 
اآلخـر من الكون، قـد ُيحدث بعد ثالثة أو أربعة أشـهر عواصف يف كوكبنا.

وكمـا ظهر آنًفا، فقد تبني خطـأ املقولة العلمية الكالسـيكية الغربية: "إن 
علمنا القوانني األساسـية املؤثرة يف منظومة، وكنا نعلم الظروف األولية هلا بشكل 
تقريبـي نسـتطع حساب التطورات املتوقعة هلا بشكل تقريبـي حسب الفترات 
الزمنية القادمة". ألن بعض املنظومات مرتبطة بشـروطها وظروفها األولية ارتباًطا 
ا. لذا فأنت لكي تعرف ما ستؤول إليه هذه املنظومة فيما بعد،  وثيًقا وحساًسا جدًّ
جيـب أن تعرف ظروفها األولية والشـروط املحيطة ا معرفة خالية من أي خطأ 
وبشكل مفصل متاًما. ومبا أن األنواء اجلوية منظومة من هذه املنظومات، فإننا مهما 
حاولنا مجع املعلومات احلساسـة والدقيقة حوهلا، فهناك مقدار زمين إن مّر عليها 
فال تكون هلذه املعلومات أي قيمة. ومن املستحيل أن يزيد هذا املقدار الزمين على 
بضعة أسابيع يف أي حال من األحوال. لذا فإننا نعلم اآلن ملاذا كان هطول الغيث 
-وهو جزء من األنواء اجلوية- يف القرآن الكرمي يعد من "املغيبات اخلمس". من مث 
فإننا نقول بأن احلقائق القرآنية ال تشـيخ وال تبلى مبرور الزمن، بل تتوضح أكثر، 

م العلم يف املستقبل سيقدم لنا فهًما أعمق ملا جاء يف القرآن الكرمي.  وإن تقدُّ

(*) باحث يف جامعة الفاتح / تركيا. الترمجة عن التركية: أورخان حممد علي.

اهلوامش
فمثال عندما تريد مراقبة حركة ألكترون فإنك لن تشاهد األلكترون إال إذا أرسلت هلا فوتونًا ضوئية، ولكن هذا   (١)

الفوتون عندما يصطدم باأللكترون يغري من مكان وموضع األلكترون، فال ميكن معرفة موضع األكترون وعزمه 
احلركي معًا. (املترجم)

مثال يعد الكون نظامًا مغلقًا ألنه ال تأتيه طاقة من خارجه، أما األرض فتعد نظامًا مفتوحًا لوصول طاقة الشمس   (٢)

إليها من اخلارج. (املترجم)
املنظومة اخلطية: هي املنظومة اليت يكون فيها املجهول من الدرجة األوىل، مثال؛ x=y+5، واملنظومة خري اخلطية:   (٣)

y3+x2=x+5 أو  y=x2+x+20هي املنظومة اليت يكون فيها املجهول من الدرجة الثانية أو أكثر، مثال؛
ألن هناك انتقال مستمر للحرارة يف الكون من األجسام الساخنة -كالشموس- إىل أجزاء أبرد منها. ويستمر   (٤)

هذا االنتقال حىت تتساوى درجة احلرارة يف مجيع أرجاء الكون، وهذا يعين موت الكون. (املترجم)

٦١السنة اخلامسة - العدد (١٧) ٢٠٠٩



شـــحن  د مناقبهـــا وا . جـــدِّ . لشـــمائل خذهـــا تـــِق وإلى أعلى ا ر بروحك ا
. . وألنهـــا للخلـــود مرصـــودة وباألبـــد موعـــودة. . طاقـــات عليائهـــا

. لزلل وُصنهـــا من الخطـــأ وعنها طرفـــَة عين ال تغفـــل. فاحفظهـــا مـــن ا
*  *  *

ى، فرقع أصابع  أكثر من مـرة تثاءب، متطَّ
يديه، فرك عينيـه.. وهّم بالنهوض وترِك 
الفراش.. غري أن شـيئًا ما كان ميسـك 
بتالبيبـه ومينعه من احلراك.. ُأوه.. هـذه أمي.. أمسع وقع 
خطواا على السّلم.. وكالعادة ستنهال علّي توبيخًا وتوقر 
مسعي مبواعظها.. ما أطيَب الفراش وما أطيب الدفء الذي 
يشيعه يف نفسي وجسـمي.. ها هي تقف قبالة سريري:

- اض يا بّين.. ما هذا الكسل؟ حنن اآلن يف الظهرية.. 
أنسيَت أم أرى أنك تتناسى.. االمتحانات على األبواب.. 

قم وذاكر دروسك يكفيك كسًال...
- حسنًا يا أمي استمعُت إليِك.. اتركيين اآلن، دعيين 

أكمل نومي، وسأض بعد ذلك وأذاكر كما تريدين!..
عادة "التسـويف" هذه صارت طابع حياته، مل يستطع 
نبذها وراء ظهره حـىت وهو طالب جامعي، حيث كانت 

قصة

رمضان كربنت*

السنة اخلامسة - العدد (١٧) ٢٠٠٩ ٦٢



سببًا يف تأخره عن زمالئه يف كل شيء. ويف أحد األيام رجاه 
أحد زمالئه أن يصحبه إىل اجلامع ألداء فريضة اجلمعة، فوجئ 
ـذا الرجاء. وعلى الرغم من أنه يدرك أن "املوت" إذا جاء 
فـال ميكن أن يقول له: انتظر قليًال، أو من فضلك تعاَل غدًا 

حىت أستعّد الستقبالك.. فقد رّد على زميله:
- اذهب أنت اليوم، ولكين أعدك أين سأباشر الصالة يف 

وقت الحق ورمبا أصطحبتك وقتذاك إىل اجلامع...
وغادر كليته بعد فشله سنتني متتاليتني، وهام على وجهه 
ال يدري مـاذا يفعل، ولكن واحدًا من زمالئه اصطحبه إىل 
صديق له مـن رجال األعمال ورجـاه أن يلحقه بعمل ما 

ليعتاش منه.
مضت األيام والسنون فإذا به يتزوج ويرزق بأطفال يقوم 
بتربيتهم ورعايتهم. وحني نصحه صديقه أن يزيد من اهتمامه 
بأطفالـه ويوجههم الوجهة احلميدة تعّلل -كما هو شـأنه 
دائمًا- بأن أطفاله ال زالوا صغارًا وأنه سـيفعل ذلك عندما 
يكربون قليًال. وعندما كرب هـؤالء األطفال وباتت تؤرقهم 
أسئلة كثرية ال يعرفون جوابًا عنها، ويسألون ويلحون بالسؤال 
على والدهم، اكتشف الوالد نفسه، وعرف أنه مل يكن على 
درايـة ليجيب أوالده عما خيتلج يف أذهام من إشـكاالت 
يف الديـن واحلياة، وأنه خايل الوفاض ال يكاد يعرف شـيئًا 
مما ينبغي أن يعرفـه كلُّ أب لألخذ بأيدي أبنائه إىل الطريق 
املسـتقيم. مل جيد بدًا من التردد على املكتبات واالسـتعانة 
ببعـض الكتب اليت ميكن أن تزوده مبا هو يفتقر إليه من علم 
وثقافة. اختار بعضًا مـن هذه الكتب وأراد أن يدفع أمثاا، 
توقف قليًال وتردد وقال يف نفسـه: "إن ما معي من النقود ال 
تغطي مثن هذه الكتب، إذن سأشتريها عندما تتوفر يل النقود 
الالزمة"، مث ترك الكتب ومضى لشـأنه. وعندما توفرت له 
النقـود مل خيطر بباله العودة إىل املكتبـة واقتناء الكتب اليت 

اختارها يف املرة األوىل.
وبعد فترة طويلة، وبينما كان ذاهبا لعمله، شاهد متسوال 
معاقـا، وفكر يف إعطائه بعض النقود إال أنه قال يف نفسـه: 

"أستطيع أن أعطيها له عند العودة".
وبينمـا كان يقترب مـن عمله مسع صـوت املؤذن، 

وكان أحد أقربائه قد تويف.. اغتـم من داخله وفكر قائال: 
"إن املوت سـوف يصيبين ذات يوم، والعمر مير بسرعة.." 
مث سأل نفسـه: "أمل حين الوقُت بعُد لدفع متطلبات روحي 
املعذبـة؟".. كان رده بال تردد: "نعم، ولكن املشـاغل يف 
هـذه الفترة كثـرية للغاية، ليأت فصـل الصيف ونتخفَّف 
من مشـاغلنا عندها نفكـر، كما أن أيـام اهللا ال تنتهي"!

وبينما كان مير يف طريقه بـني األكواخ أثناء العودة من 
العمل شعر يف داخله مبرارة، وتذكر سنوات املشقة، "يا إهلي! 
ما سـبب تلك الدموع؟".. مل يتحمل ثقل املشاعر أكثر من 
ذلك، ففاضت عيناه بالدموع، وعندما نفدت طاقة حتمله جثا 

على ركبتيه واستمر يف البكاء.
وتصدعت روحه بأحاسيس ال ميكن وصفها.. مسح عينيه 
ومتتم  قائال: "لعلي أستطيع تدوين هذه املشاعر واألحاسيس 
على الورق ألا تشكل صفحة مهمة من تاريخ حيايت" ولكنه 

أردف يقول: "ذات يوم سأفعل ذلك".
كان يوما يسـاوي ألف شـهر، ولكن عليه أن يعلم أنه 
لكي يتمكن مـن الوصول لذلك اليوم، جيب أن يعرف قدر 

كل يوم، وأن يبذل جهده يف كل خطوة.
وذات يوم خـرق صوت املؤذن سـكون احلي، فأقبل 
األصدقاء من كل مكان حىت امتأل صحن املسجد م حلضور 
صـالة اجلنازة. كان معروفًا لدى أهـل احلي.. ذاك الرجل 
الذي فقد حياته أثناء ذهابه لعمله نتيجة ارتطامه بسيارة كان 
يقودها سائق مستهتر.. اصطفوا للصالة عليه، وأثناء الصالة 
فكر صديق لـه كان حيبه وينصحه دائما بأن ال يؤجل عمله 
لغـد.. ذكر الرجل الذي مل يعط أليامه أمهية وأمضاها بقوله 

دائما: "يوما ما".
وعندما بـدأت اجلماعة يف التفـرق اقترب صديقه من 
التابوت، ووضع يـده عليه بالرغم من نظرات اإلمام ومهس 
قائـال: "أواه يا صديقي أمل تكن تعلم أن املوت يطاردنا وأْن 
ال مناص منـه، وها أنت اليوم تلقاه كما سـنلقاه حنن من 

بعدك".. 

(*) كاتب وأديب تركي. الترمجة عن التركية بتصرف: د. مسري زهران، أديب 

إبراهيم الدباغ.
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قبل أشـهر من اآلن أتتين "دعوة حراء". دعوة 
حلضور ندوة يف صنعاء حول "حراء" املجلة -

أعين- ال حراء الغار.. وأنا أنظر يف تلك الدعوة 
الكرمية.. أقلُب فيها متلكتين حينها مشـاعر لذيذة، أحاسـيس 
رائعة.. شدتين تلك املشـاعر واألحاسيس من مجيع أقطاري.. 
نقلتين على جناح احلب من دنياي اليت أستقيم عليها.. دنيا الناس 
والدواب.. إىل دنيا غري الدنيا، إىل عامل غري العامل، من عامل البشر 

إىل عامل املالئكة انتقلت.
يا اهللا يا اهللا مـا ُأحياله ذلكم االنتقـال، ذلكم التحليق.. 
من عامل بائس يائس تعيـس مليء بالصراعات بالتناقضات، إىل 
عامل طاهر شـفاف.. بلون احلب يتشكل، و"حراء" -إن كنتم 
ال تعلمون- جملة ورقية مصقولة.. وباأللوان محلت هذا االسـم 
الرائع، ومحلت معه شـبهًا كبريًا بـه.. على حنو ما قيل: "لكل 

امرئ من امسه نصيب".
ما إن تصافـح عينيك أو تصافحها حـىت تلتهمها.. و"من 

الغالف للغالف".. من اجللدة للجلدة كما تقولون..
املهم.. لّبيُت "دعوة حراء".. وبني يدي "حراء" ال تكون إّال 

التلبية واحلضور الفوري.. ومسعًا وطاعة يا "حراء"..
وجئت "حراء".. جئتها روحي قبل جسدي تسبقين، جئُت 
وأفكار رأسـي تزامحين.. أْي "حراء"!! من قلب الصحراء أنِت، 
من عمق البادية ولـدِت، من وراء الذكريات والتاريخ حتضرين 
فتيًة قوية لكأنك ابنـة حلظتك.. جتيئني بعد ألف وأربعمائة عام 

وتزيد من السنني أنيقًة متجددة جتيئني..
ومن أين جتيئني "يا حراء"؟.. من أين جتيئني؟..

من أّي رحم مبارك خترجني؟ إنه ذات الرحم املبارك الولود، 
رحم مكة واملدينة ودمشـق وإسطنبول والقاهرة وإسالم أباد... 
جئُت أنا "حراء".. ملبيًا دعوا حيدوين شـوق وشوق عارم حنو 
بلد اإلسـالم وقلعته احلصينة تركيا.. قطعُت حنو "حراء" مئات 
الكيلومترات وكّلي رغبة ملعرفة هذا البلد احلبيب الذي انقطعْت 
أو تقطعـت به السـبل حنو أهله وإخوانـه، مثلما كان حيدوين 
للمجـيء ويدفعين رغبيت كرجل فضـويل أقصد إعالمّي هو أن 
أدس أنفي -املعذرة- (ُأريد قلمي) يف شأن هذه املجلة احلبيبة إىل 
قليب، وأن أجد منها "موطئ قلم" أشارك فيها كاتبًا أو مراسًال.. 
أو -حىت- حمررًا ومن قلـب املعركة "تركيا".. وهو حلٌم -لو 

تعلمون- عزيز.. وما ذلك على اهللا بعزيز..
ويف ندوة "حراء".. برغم الطقس البارد.. برغم غربة الوجوه 

وتنائي الديار شعرُت بدفء عجيب.. حبنان وحب..
"حراء" اليت اقتحمت بنا فندق "مخسـة جنوم" حولت ذلك 

الفندق مبا فيه بكل ما فيه إىل جنوم ال تعد وال تُحصى..
ما ُأحيالها تلك الوجوه املؤمنـة اليت جاءتنا من بلد اإلميان 

واخلري والعطاء من تركيا ومن القاهرة ومن اجلزائر..
ما ُأحيالهـا هذه املجلة تتقدم هـذا املوكب الكرمي ويقدم 
أبناؤها حفلـة بلغة راقية.. لغة فصيحة تـكاد تغيب عن عاملنا 

العريب القح!!
لِك اهللا "حراء".. لِك احلاضر وكل املستقبل.. ووعد نقطعه 
أن نكون مع "حراء".. نلـيب دعوا.. ننشر فكرا.. وهو أقل 

الواجب.. وأضعف اإلميان.. 

(*) كاتب صحفي من اليمن.

عادل سعيد القدسي*

من وحي حراء
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